Pomeniri şi rugi din Coran şi Sunna
pentru credincioşii musulmani
1. Rugă la trezire
.ﺤﻤْـ ُﺪ ِﻟّﻠ ِﻪ اﻟّﺬي َأﺣْـﻴﺎﻧﺎ َﺑﻌْـ َﺪ ﻣﺎ أَﻣﺎﺗَـﻨﺎ وَإﻟﻴﻪ اﻟﻨﱡـﺸﻮر
َ ( اﻟ1)
Elhamdulillahil-ledzii ahiana, ba’de ma
amatena ue ileihin-nuşur.
„Toată Slava se cuvine lui Allah, care
ne-a dăruit viaţa după ce ne-a luat-o şi la
El este învierea!
„Profetul a zis: „Oricine se trezeşte
noaptea şi spune:
 وه َﻮ،ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟﺤَﻤـ ﺪ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤُﻠـ،ﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ َوﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵَـﺮﻱ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ2)
َ  ﺳُـﺒْﺤﺎ،ﻞ ﺵﻲ ٍء ﻗﺪﻱﺮ
ﷲ
ُ ﷲ وا
ُﻻا
ّ  وﻻ إﻟ َﻪ إ،  واﻟﺤﻤْـ ُﺪ ﷲ،ِن اﷲ
ّ ﻋﻠﻰ آ
.ﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ّ ﻻ ﺑﺎﻟّﻠ ِﻪ اﻟﻌﻠ
ّ ل وَﻻ ﻗﻮّة إ
َ  وَﻻ ﺣَﻮ،أآﺒَﺮ
Laa ilahe illa Allah, uahdehu la şeriike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamd, ue huua
’ala kulli şei-in qadiir. Subhaanallahi, uelhamdulillahi, ue laa ilahe illallahu uallahu
akbar, ue laa haule ue laa quuata illaa billahil-’aliil-’aziim
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal! A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic. Cât de măreţ
este Allah, şi toată slava se cuvine lui
Allah, şi nu există altă divinitate în afară
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de Allah, şi Allah este Cel mai Mare şi nu
există forţă sau putere decât cu Allah,
Preaînaltul, Cel mai Mare.”
… şi apoi se roagă:
.ب اﻏْﻔ ْﺮ ﻟﻲ
َر ﱢ
Rabbi igfir li!
„O, Doamne, iartă-mă!”
… va fi iertat.”
Al-Ualid a zis: „sau el [Muhammed] a
spus: „celui ce întreabă i se va răspunde.
Dacă va face apoi abluţiunea şi se va ruga,
ruga lui va fi primită.”
ن ﻟﻲ
َ ﻲ روﺣ ﻲ َوَأ ِذ
ّ ﺟﺴَﺪي َو َر ّد ﻋَﻠ
َ ﷲ اﻟﺬي ﻋﺎﻓﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ِ ( اﻟﺤﻤ ُﺪ3)
. ِﺑ ِﺬ ْآﺮِﻩ
Elhamdulillahil-ledzii ’afaanii fii gesedii
ue redda ’aleiie ruuhi ue edzine lii bi
dzikrihi.
„Toată Slava se cuvine lui Allah, care a
redat trupului meu sănătatea, mi-a
înapoiat sufletul şi mi-a permis să-L
pomenesc.”
ﻞ واﻟ ّﻨ ﻬ ﺎ ِر
ِ ف اﻟ ّﻠ ﻴ
ِ ﺧﺘِـﻼ
ْ ض وا
ِ ت وَاﻷ ْر
ِ ﺴ َﻤﻮَا
ّ ﻖ اﻟ
ِ ﺧ ْﻠ
َ ن ﻓِﻲ
ّ ﴿ ِإ

(4)

(200-190 ت ﻷُوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب… ﴾ )ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان
ٍ ﻵﻱﺎ
În crearea cerurilor şi a pământului şi în
schimbarea nopţii şi a zilei sunt semne
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pentru cei dăruiţi cu minte, ~ Care îl
pomenesc pe Allah, stând [în picioare],
şezând [jos] sau pe o parte şi cugetă la
facerea cerurilor şi a pământului [zicând]:
«Doamne, n-ai făcut acestea în deşert! Slavă
Ţie! Apăre-ne pe noi de pedeapsa Focului!” ~
„Doamne! Pe acela pe care îl faci să intre în
Foc, Tu îl acoperi de ruşine, iar pentru cei
nelegiuiţi nu este cine să-i ajute! ~ Doamne!
Noi am auzit un vestitor chemând la
credinţă: „Credeţi în Domnul vostru!” Şi am
crezut. Doamne, iartă-ne nouă păcatele
noastre, şterge faptele noastre rele şi
aşează-ne pe noi, după moartea noastră,
alături de oamenii evlavioşi! ~ Doamne! Dăne nouă ceea ce ne-ai făgăduit prin trimişii
Tăi şi nu ne acoperi pe noi de ruşine în Ziua
Învierii, căci Tu nu-Ţi calci făgăduinţa!» ~
Domnul lor le-a răspuns: „Eu nu las să se
piardă nici o faptă plinită de vreunul dintre
voi, bărbat sau muiere, deopotrivă unul cu
altul! Iar pe cei care au pribegit, care au fost
alungaţi din căminele lor, care au fost
prigoniţi pe calea Mea, care au luptat şi au
fost omorâţi voi să-i ispăşesc de faptele lor
rele şi să-i fac să intre în Grădini pe sub
care curg pâraie, drept răsplată din partea
lui Allah”. La Allah se află buna răsplată! ~
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Să nu te înşele peregrinatul prin ţări al celor
care nu sunt credincioşi! ~ Plăcere puţină [în
lumea aceasta] şi apoi refugiul lor este în
Gheena! Şi ce pat rău este acesta! ~ Cât
despre aceia care au frică de Domnul lor, ei
vor avea Grădini pe sub care curg pâraie, în
care vor sălăşlui veşnic: loc de primire de la
Allah. Şi, ceea ce este la Allah, este mai bun
pentru cei pioşi! ~ Printre oamenii Cărţii sunt
unii care cred în Allah, în ceea ce vi s-a
trimis vouă şi ceea ce li s-a trimis lor, smeriţi
înaintea lui Allah, care nu vând versetele lui
Allah pe un preţ de nimic. Aceia vor avea
răsplată de la Domnul lor, căci Allah este
grabnic la socoteală! ~ O, voi cei care
credeţi! Fiţi răbdători şi îndemnaţi la
răbdare, luptaţi statornic şi fiţi cu frică de
Allah, pentru ca să aveţi parte de izbândă!
[3:190-200]
2. Rugă la îmbrăcarea unui veşmânt
ل
ٍ ﺣﻮ
َ ﻦ ﻏَـﻴ ْـ ِﺮ
ْ ﷲ اﻟّﺬي آَﺴﺎﻧﻲ هﺬا ) اﻟﺜّﻮب( َو َر َزﻗَﻨﻴﻪ ِﻣ
ِ ( ا ﻟﺤﻤ ُﺪ5)
.ِﻣﻨّﻲ وَﻻ ﻗـﻮّة
Elhamdulillahil-ledzii kesaanii hadzaa
[ath-thauba] ue razaqaniihi min ghairi
haulim-minnii ue laa quuah.
„Toată Slava se cuvine lui Allah, care ma îmbrăcat cu acest veşmânt şi mi l-a
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dăruit fără ca eu să am vreo putere sau
forţă pentru mine însumi.”
3. Rugă la îmbrăcarea unui nou
veşmânt
ﻦ ﺧَـﻴ ِﺮ ِﻩ َوﺧَـ ْﻴ ِﺮ َﻣ ﺎ
ْ ﻚ ﻣِـ
َ ﺳ َﺄﻟُـ
ْ  َأ،ِﺖ َآﺴَـ ْﻮﺗَﻨﻴﻪ
َ ﻚ اﻟﺤَـﻤْـ ُﺪ أﻧْـ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻟَـ6)
.ﺻ ِﻨ َﻊ ﻟَـ ُﻪ
ُ ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ ِﻩ َوﺵَـ ﱢﺮ ﻣـﺎ
ْ ﻚ ﻣِـ
َ  َوأَﻋﻮذ ِﺑ،ﺻ ِﻨ َﻊ ﻟَـﻪ
ُ
All ahumme
l e k el -h amdu
e n te
kasautaniihi, as-aluka min khairihi ue
khaieri maa suni’a lehu, ’auudzu bika min
şerrihi ue şerri maa suni’a lehu.
„O Allah, a Ta este toată slava, Tu m-ai
îmbrăcat cu acesta [veşmântul]. Îţi cer din
binele lui şi din binele din care a fost făcut
acesta şi caut adăpost la Tine, departe de
răul lui şi de răul din care a fost făcut
acesta.”
4. Rugă pentru cineva care poartă un
veşmânt nou
. ﷲ َﺗﻌَﺎﻟﻰ
ُ ﻒا
ُ ﺨِﻠ
ْ ( ُﺗﺒْـﻠﻲ َوﻱُـ8)
Tublii ue iukhlifu Allahu ta’aala.
„Să-l porţi până când se ponoseşte şi
Allah să ţi-l schimbe (cu altul nou).1”
1. sensul propus: rugă pentru viaţă lungă
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ﺖ ﺵﻬﻴﺪًا
ْ ﺶ ﺣَﻤـﻴﺪًا َوﻣُـ
ْ ( اِﻟﺒَـﺲ ﺟَﺪﻱـﺪًا َوﻋِـ8)
Ilbis gediden ue ’iş hamiden ue mut
şehiiden.
„Poartă-l nou, trăieşte mulţumindu-I şi
mori martir (şahid).2”
2. şahid – cel care moare luptând pentru cauza lui Allah.
De asemenea, aşa cum reiese din Relatările Profetice, termenul are
şi alte sensuri: cel care moare, luptând în apărarea vieţii sale, a
familiei lui şi a bunăstării acesteia; femeia care moare din cauza
sarcinii; cel care moare înecat; etc. Martirii primesc locul cel mai
înalt din Rai alături de profeţi.

5. Înainte de dezbrăcare
Bismillah.
„În numele lui Allah!”

ﺴ ِﻢ اﷲ
ْ ( ِﺑ9)

6. Înainte de a intra la toaletă
.ﺚ وَا ْﻟﺨَﺒﺎﺋِﺚ
ِ ﻦ ا ْﻟﺨُـ ْﺒ
َ ﻚ ﻣِـ
َ ﺴ ِﻢ اﷲ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ﺑِـ
ْ ( ) ِﺑ10)
[Bismillah] Allahumme innii ’auudzu bike
minel-khubthi uel-khaba-ithi.
„În numele lui Allah! O, Allah, caut
adăpost la Tine de necurat şi necurate!”
7. După ieşirea de la toaletă
Ghufraanek.
„Iertare Ţie!”
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.ﻏﻔْـﺮاﻧَﻚ
ُ (11)

8. La începerea abluţiunii,
Bismillah.
„În numele lui Allah!”

. ﺴ ِﻢ اﷲ
ْ ( ِﺑ12)

9. La sfârşitul abluţiunii
ﺤﻤّـﺪًا
َ ن ُﻣ
ﺵ َﻬ ُﺪ َأ ﱠ
ْ ﻚ ﻟَـ ُﻪ َوَأ
َ ﺣ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵَﺮﻱـ
ْ ﷲ َو
ُ ﻻا
ّ ن ﻻ ِإﻟَـ َﻪ ِإ
ْ ﺵ َﻬ ُﺪ َأ
ْ ( َأ13)
.ﻋﺒْـ ُﺪ ُﻩ َورَﺳـﻮﻟُـﻪ
َ
Eşhedu en laa ilahe ’illa Allah uahdehu
laa şeriike leh, ue aşhadu enne
Muhammeden ’abduhu ue resuuluh.
„Mărturisesc că nu există altă divinitate
în afară de Allah, Unicul, care nu are pe
nimeni egal, şi Muhammed este robul şi
Trimisul Lui.”
.ﻄﻬّـﺮﻱﻦ
َ ﻦ اﻟﻤ َﺘ
َ ﺟﻌَـﻠْﻨﻲ ِﻣ
ْ ﻦ وَا
َ ﻦ اﻟﺘﱠـﻮّاﺑﻴ
َ ﺟﻌَﻠﻨـﻲ ِﻣ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا14)
Allahummagi’alnii minet-teuuabiine uegi
’alnii minel-mutetahhiriin.
„O, Allah, lasă-mă să fiu printre cei care
se întorc adesea la Tine cu căinţă şi lasămă să fiu printre cei care rămân curaţi şi
neîntinaţi.”
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ك
َ ﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
ْ ﺖ َأ
َ ﻻ َأ ْﻧ
ّ ن ﻻ إِﻟ َﻪ ِإ
ْ ﺵﻬَـ ُﺪ َأ
ْ ﻚ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َو ِﺑﺤَﻤﺪِك َأ
َ ﺳﺒْﺤـﺎ َﻧ
ُ (15)
.ب ِإﻟَـﻴْﻚ
ُ َوأَﺗﻮ
Subhanekallahumma ua bi-hamdik,
eşhedu en laa ilaha illa ente estaghfiruke ue
etuubu ileik.
„Cât de măreţ eşti, O, Allah, şi Ţie ţi se
cuvine toată slava, mărturisesc că nu
există altă divinitate în afară de Tine. Cer
iertarea Ta şi mă întorc la Tine cu căinţă.”
10. La ieşirea din casă
. ﻻ ﺑِﺎﷲ
ّ ل وَﻻ ﻗُـ ﱠﻮ َة ِإ
َ ﺣ ْﻮ
َ ﷲ وَﻻ
ِ ﺖ ﻋَﻠﻰ ا
ُ  َﺗ َﻮ ﱠآﻠْـ، ﷲ
ِ ﺴ ِﻢ ا
ْ ( ِﺑ16)
Bismillah, teuekkeltu ’ala-llah, ue laa
haule ue laa quuuate illaa billah.
„În numele lui Allah! Mă încred în Allah
şi mărturisesc că nu există forţă sau
putere decât cu Allah!”
، ل َأ ْو ُأزَل
 َأ ْو َأ ِز ﱠ، ﻞ َأ ْو ُأﺿَـﻞ
ن َأﺿِـ ﱠ
ْ ﻚ َأ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ17)
.ﻲ
ّ ﻋﻠَـ
َ ﻞ
َ ﺠ َﻬ
ْ ﻞ َأ ْو ﻱُـ
َ ﺟ َﻬ
ْ  َأ ْو َأ، ﻇﻠَـﻢ
ْ ﻇﻠِـ َﻢ َأ ْو َُأ
ْ َأ ْو َأ
Allahumme innii e’uudzu bike en edille,
eu udall, eu ezille eu uzall, eu ezlima eu
uzlam, eu egihala eu iugihala alaiie.
„O Allah, caut adăpost la Tine de a
rătăci sau de a fi rătăcit, de a greşi sau de
a fi atras în greşeală3, de a asupri sau de a
fi asuprit, de a mă purta nesăbuit sau a fi
tratat cu nesăbuinţă.”
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3. adică a comite un păcat fără voie

11. La intrarea în casă
. َوﻋَﻠـﻰ َرﺑﱢﻨـﺎ َﺗ َﻮ ّآﻠْـﻨﺎ،ﷲ ﺧَـ َﺮﺟْﻨـﺎ
ِ  َو ِﺑﺴْـ ِﻢ ا،ﷲ َوَﻟﺠْﻨـﺎ
ِ ( ِﺑﺴْـ ِﻢ ا18)
Bismillahi ueleginaa, ue bismillahi
kharaginaa, ue ’alaa rabbinaa teuekkelnaa.
„În numele lui Allah am intrat şi în
numele lui Allah am ieşit şi în Domnul
nostru ne încredem!”
12. Rugă în drum spre moschee
ﻞ ﻓﻲ
ْ ﺟﻌَـ
ْ  وَا، وَﻓﻲ ﻟِﺴـﺎﻧﻲ ﻧﻮرا، ﻞ ﻓﻲ َﻗﻠْﺒـﻲ ﻧﻮرا
ْ ﺟﻌَـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا19)
ﻦ
ْ  َو ِﻣ،ﺧﻠْﻔﻲ ﻧﻮرا
َ ﻦ
ْ ﻞ ِﻣ
ْ ﺟﻌَـ
ْ  وَا،ﻞ ﻓﻲ َﺑﺼَﺮي ﻧﻮرا
ْ ﺟﻌَـ
ْ  وَا،ﺳﻤْﻌﻲ ﻧﻮرا
َ
 اﻟ ّﻠ ُﻬ ـ ﱠﻢ. ﺤ ﺘ ـ ﻲ ﻧ ﻮرا
ْ  َو ِﻣ ﻦ َﺗ، ﻦ َﻓﻮْﻗـﻲ ﻧﻮرا
ْ ﻞ ِﻣ
ْ ﺟﻌَـ
ْ  وَا،أَﻣﺎﻣـﻲ ﻧﻮرا
[...] .ﻋﻄِﻨـﻲ ﻧﻮرا
ْ َأ
Allahummegi’al fii qalbii nuura, ue fii
lisaanii nuura, ue fii sam’ii nuura, ue fii
basarii nuura, ue min fauqii nuura, ue min
tahtii nuura, ue ’an iemiinii nuura, ue ’an
şimalii nuura, ue min amaamii nuura, ue
min khalfii nuura, uegi’al fii nefsii nuura, ue
e’azim lii nuura, ue ’azzim lii nuura, uegi’al
lii nuura, uegi’alnii nuura, Allahumma
e’atinii nuura, uegi’al fii e’asabii nuura ue
fii-lahmii nuura, ue fii demii nuura, ue fii
ş’arii nuura, ue fii-basarii nuura.
[Allahummegi’al lii nuuran fii qabrii ue
nuuran fii ’izaamii.] [Ue zidnii nuuran, ue
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zidnii nuuran, ue zidnii nuuran.] [Ue hab lii
nuuran ’alaa nuur.]
„O, Allah, pune în inima mea lumină şi
în graiul meu lumină, şi în văzul meu
lumină, şi deasupra mea lumină, şi sub
mine lumină, şi la dreapta mea lumină, şi
la stânga mea lumină, şi în faţa mea
lumină, şi în spatele meu lumină, şi pune
în sufletul meu lumină, şi măreşte-mi
această lumină, şi dăruieşte-mi lumină, fămă o lumină. O, Allah, dăruieşte-mi
această lumină, şi pune în nervii mei
lumină, şi în carnea mea lumină, şi în
sângele meu lumină, şi în părul meu
lumină, şi în pielea mea lumină. [O, Allah,
luminează mormântul şi luminează oasele
mele]. [Şi sporeşte această lumină, şi
sporeşte această lumină, şi sporeşte
această lumină]. [Şi dăruieşte-mi lumină
după lumină!]”
13. Rugă la intrarea în moschee
ﻦ
َ ﺳ ْﻠ ﻄ ـ ﺎ ِﻧ ﻪ اﻟ َﻘ ﺪﻱـ ﻢ ِﻣ
ُ ﺟﻬِـ ِﻪ اﻟ َﻜﺮِﻱـ ﻢ َو
ْ ﷲ اﻟﻌَﻈﻴـﻢ َو ِﺑ َﻮ
ِ ( َﻋﻮ ُذ ﺑﺎ20)
،[ل اﷲ
ِ ﻋ ﻠ ﻰ رَﺳ ﻮ
َ  وَاﻟﺼﱠﻼ ُة[ ]وَاﻟﺴﱠﻼ ُم،] ِﺑﺴْـ ِﻢ اﷲ،ن اﻟﺮﱠﺟـﻴﻢ
ِ ﺸﻴْـﻄﺎ
ّ اﻟ
. ﺣﻤَﺘـِﻚ
َ ﺢ ﻟﻲ َأﺑْﻮا
ْ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا ْﻓﺘَـ
ْ ب َر
E’uudzu billahil-’aziim ua biuegihihilkeriim ue sultanihil-qadiim mineş-şeitaanirragiim. [Bismillah, ue as-salatu] [ues-salamu
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’alaa resuuli-Allah] Allahummeftah lii
ebuaabe rahmatik.
„Caut adăpost la Allah, Preamăritul, de
Satana cel alungat!
În numele lui Allah,
binecuvântarea şi pacea să fie asupra
Mesagerului lui Allah! O, Allah, deschidemi uşile iertării Tale!”
14. Rugă la ieşirea din moschee
ﻚ
َ ﺳ َﺄُﻟ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧّـﻲ َأ،ل اﷲ
ِ ( ﺑِﺴ ِﻢ اﷲ وَاﻟﺼّﻼ ُة وَاﻟﺴّﻼ ُم ﻋَﻠﻰ رَﺳﻮ21)
.ن اﻟﺮﱠﺟـﻴﻢ
ِ ﺸﻴْـﻄﺎ
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ﺼﻤْﻨـﻲ ِﻣ
ِ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ اﻋ،ﻦ َﻓﻀْـﻠِﻚ
ْ ﻣِـ
Bismillah ues-salatu ues-selamu ’alaa
resuulillah, Allahumme innii es-eluke min
fadlike, Allahumme ’asimnii mineşşeitaanir-ragiim.
În numele lui Allah, pacea şi
binecuvântarea să fie asupra Mesagerului
lui Allah! O, Allah, îţi cer din virtuţile Tale.
O, Allah, ocroteşte-mă de Satana cel
alungat.
15. Pomenirea chemării la rugăciune
.ﻲ ﻋَﻠـﻰ ا ْﻟﻔَـﻼح
ﻲ ﻋَﻠـﻰ اﻟﺼﱠﻼة )أَو( ﺣَـ ﱠ
( ﺣَـ ﱠ22)
Haiia ’alas-salah; Haiia ’alal-falah
Se repetă ceea ce zice muezinul, mai
puţin atunci când zice: „Haiyalessalah,
Haiyalelfelah” - „Veniţi la rugăciune, veniţi
la izbândă!” ...în loc de asta, se spune:
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.ﻻ ﺑِﺎﷲ
ّ ل وَﻻ ﻗُـ ﱠﻮ َة ِإ
َ ﻻ ﺣَـ ْﻮ
Laa haule ue laa quuate illaa bi-llah
„Nu există forţă şi putere decât cu
Allah!”
ﻋ ْﺒ ـ ُﺪ ُﻩ
َ ﺤﻤّـﺪًا
َنﻣ
 َوَأ ﱠ، ﻚ ﻟَـﻪ
َ ﷲ َوﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵَـﺮﻱ
ُ ﻻا
ّ ن ﻻ إِﻟـ َﻪ ِإ
ْ َوأَﻧﺎ َأﺵْـ َﻬ ُﺪ َأ
.ﻹﺳْﻼ ِم دﻱﻨَـ ًﺎ
ِ ﻻ َوﺑِﺎ
ً ﺤﻤﱠـ ٍﺪ رَﺳـﻮ
َ  َو ِﺑ ُﻤ، ﷲ َرﱠﺑ ًﺎ
ِ ﺖ ﺑِﺎ
ُ  رَﺿﻴـ، َورَﺳـﻮﻟُﻪ
Ue ene eşhedu en laa ilahe illa Allah,
uahdehu laa şeriika leh, ue enne
Muhammeden ’abduhu ue resuuluh. Raditu
billahi rabban, ue bi-Muhammedin resuulan,
ue bil-islami diinan.
...imediat după mărturisirea de credinţă
„eşhedu en laa ilahe illa Allah” făcută de
muezin, se spune:
„Şi eu mărturisesc că nu există altă
divinitate în afară de Allah, Unicul, care nu
are pe nimeni egal, şi Muhammed este
robul şi Trimisul Său. Sunt mulţumit cu
Allah ca Domn, cu Muhammed ca Mesager
şi cu islamul ca religie.”
După ce se răspunde chemării făcute de
muezin se fac rugi pentru Profet:
ت ﻣﺤَـﻤﱠﺪًا اﻟ ﻮَﺳ ﻴ ـ ﻠ َﺔ
ِ ب َه ِﺬ ِﻩ اﻟ ّﺪﻋْـ َﻮ ِة اﻟﺘّـﺎﻣﱠﺔ وَاﻟﺼّﻼ ِة اﻟﻘَـﺎ ِﺋﻤَﺔ ﺁ
اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َر ﱠ
ﻒ
ُ ﺨ ِﻠ
ْ ﻚ ﻻ ﺗُـ
َ وَا ْﻟﻔَﻀـﻴﻠَﺔ وَا ْﺑﻌَـﺜْﻪ ﻣَﻘـﺎﻣـ ًﺎ َﻣ ﺤ ـ ﻤ ﻮدًا اﱠﻟ ﺬي َوﻋَـ ْﺪ َﺗ ﻪ ِإﻧﱠـ
.اﻟﻤﻴـﻌﺎد
Allahumme rabbe hadzihid-da’uetittaammeti ues-salaatil-qaa-imeh, e’ati
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Muhammedanil-uasiilate
uel-f adiilate
ueb’athhu maqaamen mahmuuden elladzii
ua’ad-tehu [’innaka laa tukhliful-mi’aad].
„O, Allah, Stăpân al acestei chemări
perfecte şi Stăpân al săvârşirii acestei
rugăciuni, acordă-i lui Muhammed aluasila4 şi al-fadila5 şi trimite-l în locul
binecuvântat6 pe care l-ai promis. Cu
adevărat,
Tu
îţi
ţii
întotdeauna
promisiunile.”
4. un loc în Paradis
5. un loc mai presus de întreaga creaţie.
6. loc în care întreaga creaţie îl va mijloci pentru a începe
Allah repede judecata.

De asemenea, între azan (chemarea la
rugăciune) şi iqama (chemarea de începere)
fiecare se poate ruga pentru el însuşi,
deoarece ruga făcută în acest interval nu
este respinsă.
16. Ruga de început a rugăciunii (după
takbir – rostirea „Allahu Akbar!”)
ق
ِ ﺸ ِﺮ
ْ ﻦ اﻟ َﻤ
َ ت َﺑ ْﻴ
َ ﻋ ْﺪ
َ ي آَﻤﺎ ﺑﺎ
َ ﻦ ﺧَﻄـﺎﻱﺎ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺑﺎﻋِـ ْﺪ ﺑَﻴـﻨﻲ َو َﺑ ْﻴ23)
ﻦ
َ ﺾ ِﻣ
ُ ﻷ ْﺑ َﻴ
َبا
ُ ي آَﻤـﺎ ﻱُـ َﻨﻘﱠﻰ اﻟﺜﱠـ ْﻮ
َ ﻦ ﺧَﻄﺎﻱﺎ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َﻧﻘﱢﻨـﻲ ِﻣ، ب
ْ وَاﻟ َﻤ ْﻐ ِﺮ
.ﺞ وَاﻟﻤـﺎ ِء وَا ْﻟ َﺒ َﺮ ْد
ِ ي ﺑِﺎﻟﺜﱠﻠـ
َ ﻦ ﺧَﻄﺎﻱـﺎ
ْ ﺴﻠْﻨـﻲ ِﻣ
ِﻏ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا، ﺲ
ْ اﻟ ﱠﺪ َﻧ
Allahumma baa’id beinii ue beine
khataaiaaia kamaa baa’adta beinel-meşriqi
uel-maghribi. Allahumma neqqinii min
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khataaiaaia kemaa iunaqqath-thaubulabiadu min-ad-danasi, Allahumma aghsilnii
min hataaiaaia bi-th-thalgi u-almaa’i ua-lbaradi.
„O, Allah, îndepărtează de mine păcatele
aşa cum ai îndepărtat Estul de Vest.
Curăţă-mă de păcate aşa cum un veşmânt
alb e curăţat de murdărie. O, Allah, curăţămă de păcate cu zăpadă, apă şi grindină.”
ك وَﻻ
َ ﻚ َوﺗَﻌـﺎﻟﻰ ﺟَـ ﱡﺪ
َ ﺳﻤُـ
ْ كا
َ ك َوﺗَﺒﺎ َر
َ ﺤﻤْـ ِﺪ
َ ﻚ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َو ِﺑ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ َﻧ
ُ (24)
.ﻏ ْﻴﺮُك
َ إِﻟ َﻪ
Subhaaneke Allahumme ue bi-hamdike
ue tabaarekesmuke ue te’aalaa gedduke ue
laa ’ilaha ghairuke.
„Cât de măreţ eşti Tu, O, Allah, şi Ţie ţi
se cuvine toată slava. Binecuvântat este
numele Tău şi măreţ este rangul Tău şi nu
există altă divinitate în afară de Tine.”
ض ﺣَﻨـﻴ َﻔ ًﺎ وَﻣـﺎ أَﻧﺎ
َ ﻷ ْر
َ ت وَا
ِ ﻄ َﺮ اﻟﺴﱠﻤـﻮا
َ ﻲ ِﻟﻠﱠﺬي َﻓ
َ ﺟﻬِـ
ْ ﺖ َو
ُ ( َوﺟﱠﻬـ25)
ب
ﷲ َر ﱢ
ِ  َوﻣَﻤﺎﺗـ ﻲ، ي
َ  َو َﻣﺤْـﻴﺎ،  َوُﻧﺴُﻜﻲ، ن ﺻَﻼﺗـﻲ
 ِإ ﱠ، ﺸﺮِآﻴﻦ
ْ ﻦ اﻟﻤ
َ ِﻣ
ﺖ
َ  اﻟﻠّﻬُـ ﻢﱠ َأ ْﻧ. ﺴﻠِـﻤﻴﻦ
ْ ﻦ اﻟﻤ
َ ت َوأَﻧﺎ ِﻣ
ُ ﻚ ُأ ِﻣ ْﺮ
َ ﻚ َﻟ ُﻪ َوﺑِﺬﻟ
َ  ﻻ ﺵَﺮﻱـ، اﻟﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
ُ اﻟ َﻤِﻠ
ﺖ َﻧ ْﻔ ﺴ ـ ﻲ
ُ ﻇ َﻠ ْﻤ ـ
َ ، ﻋ ْﺒ ـ ﺪُك
َ ﺖ َرﺑﱢـ ﻲ َوأَﻧـ ﺎ
َ َأ ْﻧ، ﻻ َأﻧْﺖ
ّ ﻚ ﻻ إِﻟ َﻪ ِإ
ﻻ
ّبإ
َ ﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟﻲ ذُﻧﻮﺑﻲ ﺟَﻤﻴﻌ ًﺎ ِإﻧﱠـﻪ ﻻ َﻱ ْﻐ ـ ِﻔ ُﺮ اﻟ ﺬﱡﻧـ ﻮ
ْ ﺖ ِﺑ َﺬﻧْﺒـﻲ ﻓَﺎ
ُ وَاﻋْـ َﺘ َﺮ ْﻓ
، ﻻ َأﻧْـ ﺖ
ّ ﺴ ـ ِﻨ ﻬ ﺎ ِإ
َﺣ
ْﻷ
َ ق ﻻ َﻱ ْﻬ ـ ﺪي
ِ ﺧﻼ
ْﻷ
َﻦ ا
ِ ﺴ
َﺣ
ْﻷ
َ  وَا ْه ﺪِﻧـ ﻲ. َأﻧْﺖ
ﻚ
َ  َﻟ ﱠﺒ ـ ْﻴ، ﻻ َأﻧْـ ﺖ
ّ ﺳﱢﻴﺌَﻬـﺎ ِإ
َ ف ﻋَـّﻨْﻲ
ُ ﺼ ِﺮ
ْ  ﻻ َﻱ، ﺳﱢﻴﺌَﻬـﺎ
َ وَاﺻْـﺮِف ﻋَـّﻨْﻲ
، ﻚ َوِإَﻟﻴْـﻚ
َ  أَﻧﺎ ِﺑ، ﺲ ِإﻟَـﻴْﻚ
َ ﺸ ﱡﺮ َﻟﻴْـ
 وَاﻟ ﱠ،  وَاﻟﺨَـ ْﻴ ُﺮ ُآﻠﱡـ ُﻪ ِﺑﻴَـ َﺪﻱْـﻚ، ﺳﻌْـ َﺪﻱْﻚ
َ َو
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.ب ِإﻟَـﻴﻚ
ُ ك َوأَﺗﻮ
َ ﺳ َﺘﻐْـ ِﻔ ُﺮ
ْ ﺖ َأ
َ ﺖ َوﺗَﻌـﺎﻟَﻴ
َ ﺗَﺒـﺎ َر ْآ
Uegehtu uegihie lilledzii fatarassamauaati uel-arda haniifa, ue maa ene
minel-muşrikiin, inne salatii, ue nusukii, ue
mahiaaia, ue mamaati lillahi rabbil’aalemin, laa şariike lehu ue bidzalike
umirtu ue ene minel-muslimiin. Allahumme
entel-maliku laa ’ilahe ’illaa ente. Ente rabbi
ue ene abduke, zalamtu nefsii ue’ataraftu
bi-dzenbii faaghfir-lii dzunuubii gemi’a,
’innehu laa ieghfirudz-dznuube illaa ente.
Uehdinii li-ahsanil-akhlaaqi, laa iehdii liahsaniha illa ente, uesrif annii seii-ehaa,la
iesrifu anni seii-eha ila ente, lebbeike ue
se’adeike, uel-khaira kulluhu biiediike, ueşşerru leise ileike. Ene bike ue ’ileike
tabaarekte ue te’aaleite, esteghfiruke ue
etuubu ileike.
„Cu smerenie mi-am întors faţa spre Cel
care a creat cerurile şi Pământul şi nu mă
aflu printre cei care-I fac asociaţi lui Allah.
Cu adevărat, rugăciunea mea, jertfa mea,
viaţa mea şi moartea mea sunt pentru
Allah, Stăpânul lumilor, care nu are pe
nimeni egal; aceasta mi-a fost poruncit şi
sunt dintre cei care se supun. O, Allah, Tu
eşti Stăpânul Absolut, nu există altă
divinitate în afară de Tine. Tu eşti Domnul
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meu şi eu sunt robul Tău. Mi-am
nedreptăţit sufletul şi mi-am recunoscut
păcatele, aşa că iartă-mi toate păcatele,
căci nimeni nu iartă (păcatele) în afară de
Tine. Condu-mă spre cele mai minunate
dintre virtuţi, căci nimeni nu mă poate
conduce spre ele în afară de Tine, şi
îndepărtează-mă de cele mai josnice dintre
însuşiri, căci nimeni nu mă poate
îndepărta de ele în afară de Tine. Iată-mă,
răspund chemării Tale, fericit să te slujesc.
Tot binele se află în mâinile Tale şi răul7 nu
vine de la Tine. Exist prin voia Ta şi la Tine
mă voi întoarce. Slăvit şi Preamărit eşti Tu,
caut iertarea Ta şi mă căiesc la Tine.”
7. Allah nu creează răul pur care nu are nici o parte
bună sau nu conţine nici un fel de beneficiu, înţelepciune sau milă
şi nici nu pedepseşte pe cel ce nu a săvârşit un păcat. Un lucru
poate fi prin natura sa bun, atunci când este privit dintr-un
anumit punct de vedere şi, în acelaşi timp, poate fi rău când e
privit dintr-altul. Allah a creat răul şi prin intermediul lui îşi
testează supuşii, aşa că există cei care îl urăsc pe diavol, luptă
împotriva lui şi a căii lui şi sunt în duşmănie cu el şi cu adepţii lui
şi există alţii care sunt supuşii diavolului şi urmează calea lui.

 ﻓ ﺎﻃِـ َﺮ،ﺳ ـ ﺮاﻓ ﻴ ﻞ
ْ  َوِإ،  وَﻣ ﻴ ﻜ ـ ﺎﺋ ﻴ ﻞ، ب ﺟِـﺒْﺮاﺋﻴﻞ
( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َر ﱠ26)
ك
َ ﻦ ﻋِﺒـ ﺎ ِد
َ ﺖ َﺗﺤْـﻜ ُﻢ َﺑﻴْـ
َ ﺐ وَاﻟﺸﱠﻬـﺎ َد ِة َأﻧْـ
ِ  ﻋﺎﻟِـ َﻢ اﻟ َﻐﻴْـ، ﻷرْض
َ ت وَا
ِ اﻟﺴﱠﻤﻮا
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، ﻖ ِﺑ ِﺈ ْذ ِﻧ ﻚ
ﻦ ا ْﻟﺤَـ ﱢ
َ ﻒ ﻓﻴـ ِﻪ ِﻣ
َ ﺧﺘُـِﻠ
ْ  اهﺪِﻧـﻲ ﻟِﻤـﺎ ا.ﺨ َﺘﻠِﻔـﻮن
ْ ﻓﻴـﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﻓﻴ ِﻪ َﻱ
. ﺴﺘَﻘـﻴﻢ
ْ ط ُﻣ
ٍ ﻦ ﺗَﺸـﺎ ُء إِﻟﻰ ﺻِﺮا
ْ ﻚ َﺗﻬْـﺪي َﻣ
َ ِإﻧﱠـ
Allahumme
rabbe
Gibraa’iile ue
Miikaa’iile ue ’Israafiile faatiras-semauaati
uel-ardi, ’aalimal-ghaibi ueş-şehaadeh, ente
tehkumu beine ’ibaadike fiimaa keanu fiihi
iekhtelifuun. Ihdinii limakhtulife fiihi minelhaqqi bi-idznike inneke tehdii men taşaa-u
ila siraatim-musteqiim.
„O, Allah, Stăpân al lui Gavriil, al lui
Mihail şi al lui Israfil (marii îngeri), Creator
al cerurilor şi al Pământului, Cunoscător al
celor văzute şi nevăzute, Tu mijloceşti
disputele robilor Tăi. Condu-mă spre
adevăr pe calea Ta. Cu adevărat, Tu
conduci pe cine voieşti pe calea cea
dreaptă.”
ُ  ا، ﷲ َأ ْآﺒَـ ُﺮ آَﺒـﻴﺮا
ُ ( ا27)
، ﷲ َأ ْآ َﺒ ـ ُﺮ َآ ﺒ ـ ﻴ ﺮا
ُ  ا، ﷲ َأ ْآﺒَـ ُﺮ آَﺒ ـ ﻴ ﺮا
ن
َ ﺳﺒْـﺤ ﺎ
ُ  َو، ﷲ آَﺜـﻴﺮا
ِ  وَا ْﻟﺤَـ ْﻤ ُﺪ، ﷲ آَﺜـﻴﺮا
ِ  وَا ْﻟﺤَـ ْﻤ ُﺪ، ﷲ آَﺜـﻴﺮا
ِ وَا ْﻟﺤَـ ْﻤ ُﺪ
ﻦ َﻧ ْﻔﺨِـ ِﻪ َوَﻧﻔْـِﺜ ِﻪ
ْ ن ِﻣ
ِ ﻦ اﻟﺸﱠـﻴْﻄﺎ
َ ﷲ ِﻣ
ِ  ) ﺙَﻼﺙ ًﺎ ( أَﻋـﻮ ُذ ﺑِﺎ. ﷲ ﺑﻜْـ َﺮ ًة َوأَﺻﻴـﻼ
ِ ا
. َو َهﻤْـﺰِﻩ
Allahu akbar kabiira, Allahu akbar
kabiira, Allahu akbar kabiira, uelhamdulillahi kethiira, uel-hamdulillahi
kethiira, uel-hamdulillahi kethiira, ue
subhaanallahi bukraten ue asiila.(de trei ori)
E’uudzu billahi mineş-şeitaani min nefkhihi
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ue nefthihi ue hemzih.
„Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel
mai Mare! Allah este Cel mai Mare! Slavă
lui Allah! Slavă lui Allah! Slavă lui Allah!
Mărturisesc perfecţiunea lui Allah în zorii
zilei şi la asfinţitul soarelui.” (de trei ori)
Fereşte-mă, O, Allah, de diavol, de mândria
lui, de minciuna lui şi de amăgirile lui.
Profetul ar fi zis (ca rugă la începutul
rugăciunii) la trezirea din somn pentru a
face rugăciunea în timpul nopţii:
، ﻦ ﻓﻴـﻬِﻦ
ْ ض َو َﻣ
ِ ﻷ ْر
َ ت وَا
ِ ﺖ ﻧـﻮ ُر اﻟﺴﱠﻤـﻮا
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ َأ ْﻧ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َﻟ28)
ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ  ] َوَﻟ، ﻦ ﻓﻴـﻬِﻦ
ْ ض َو َﻣ
ِ ﻷ ْر
َ ت وَا
ِ ﺖ ﻗَـﻴﱢ ُﻢ اﻟﺴﱠـﻤﻮا
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ َأ ْﻧ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ َوَﻟ
ﻚ
ُ ﻚ ُﻣ ْﻠ ـ
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ َﻟ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ ﻦ ﻓﻴـ ِﻬ ﻦ[ ] َوَﻟ
َ َأ ْﻧ
ْ ض َو َﻣ
ِ ﻷ ْر
َ ت وَا
ِ ب اﻟﺴﱠـﻤﻮا
ﺖ َر ﱡ
ت
ِ ﺴ ـ ﻤ ﻮا
ﻚ اﻟ ﱠ
ُ ﺖ َﻣﻠِـ
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ َأ ْﻧ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ ﻦ ﻓﻴـﻬِﻦ[ ] َوَﻟ
ْ ض َو َﻣ
ِ ﻷ ْر
َ ت وَا
ِ اﻟﺴﱠـﻤﻮا
ﻚ ا ْﻟﺤَـ ﻖ
َ  َو َﻗ ْﻮﻟُـ، ك ا ْﻟﺤَـﻖ
َ ﻖ َو َوﻋْـ ُﺪ
ّ ﺖ ا ْﻟﺤَـ
َ ﺤ ْﻤ ُﺪ[ ] َأ ْﻧ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ ض [ ] َوَﻟ
ِ ﻷ ْر
َ وَا
، ن ﺣَـ ﻖ
َ  وَاﻟ ﱠﻨ ِﺒ ـ ّﻴ ﻮ،  وَاﻟﻨّـﺎ ُر ﺣَـ ﻖ،  وَا ْﻟﺠَـﱠﻨ ُﺔﺣَـﻖ، ك ا ْﻟﺤَـﻖ
َ  َوﻟِﻘـﺎ ُؤ،
، ﻚ َﺗ َﻮ ﱠآﻠْـﺖ
َ ﻋﻠَـ ْﻴ
َ  َو، ﺳﻠَﻤﺖ
ْ ﻚ َأ
َ ﻋ ُﺔﺣَـﻖ[ ]اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َﻟ
َ  وَاﻟﺴّـﺎ، ﺤ ﱠﻤ ٌﺪ ﺣَـﻖ
َ وَﻣـ
ﻏﻔِـ ْﺮ
ْ  ﻓﺎ. ﻚ ﺣﺎ َآﻤْـﺖ
َ ﻚ ﺧﺎ
َ  َوﺑِـ، ﻚ َأ َﻧﺒْـﺖ
َ  َوِإﻟَـ ْﻴ، ﻚ ﺁ َﻣﻨْـﺖ
َ َو ِﺑ
َ  َوِإﻟَـ ْﻴ، ﺻﻤْﺖ
ﺖ
َ ﻋ َﻠ ـ ْﻨ ﺖ [ ] َأ ْﻧ
ْ  وَﻣ ﺎ َأ،  وَﻣﺎ َأﺳْـ َﺮرْت،  وَﻣﺎ َأﺧﱠـﺮْت، ﺖ
ُ ﻟﻲ ﻣـﺎ َﻗﺪﱠ ْﻣ
[ ﻻ َأﻧْـﺖ
ّ ﺖ إِﻟـﻬﻲ ﻻ إِاـ َﻪ ِإ
َ ﻻ َأﻧْـﺖ[ ]َأﻧْـ
ّ  ﻻ إِاـ َﻪ ِإ، ﺖ اﻟﻤُـ َﺆﺧﱢﺮ
َ اﻟ ُﻤﻘَـﺪﱢ ُم َوَأ ْﻧ
Allahumme lekel-hamdu ente nuurussamauaati uel-ardi ue men fiihinn, ue lekelhamdu ente qaiimus-semauaati uel-erdi ue
men fiihinn. [Ue lekel-hamdu ente rabbussemauaati uel-erdi ue men fihinn.] [Ue lekelhamdu leke mulkus-semauaati uel-erdi ue
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men fihinn] [Ue lekel-hamdu ente melikussemauaati uel-erdi] [Ue lekel-hamdu] [Entelhaqqu ue ua’adukel-haqq, ue qauluqel-haqq,
ue liqaau’ukel haqq, uel-gennetu haqq, uennaaru haqq, uen-nebiiuune haqq, ue
Muhammedun (Sallallahu aleihi ue Sellem)
haqq, ues-sa’atu haqq] [Allahumme leke
eslemtu, ue aleike teuekkeltu, uebike
amentu, ue ileike enebtu ue bike khaasemtu
ue ileike haakemtu. Faghfir-lii maa
qaddemtu ue maa akhkhartu, ue maa
esrertu, ue maa e’alentu] [Entel-muqaddimu,
ue entel-mu-akhkhiru, laa ilahe illaa ente]
[Ente ilahii laa ilahe illaa ente.]
„O, Allah, Ţie ţi se cuvine toată slava,
Tu eşti Lumina cerurilor şi a Pământului şi
a tuturor celor ce se află în ele. Ţie ţi se
cuvine toată slava, Tu eşti Susţinătorul
cerurilor şi al Pământului şi al tuturor
celor ce se află în ele. Ţie ţi se cuvine toată
slava, Tu eşti Domnul cerurilor şi al
Pământului şi al tuturor celor ce se află în
ele. Ţie ţi se cuvine toată slava şi regatul
cerurilor şi al Pământului şi al tuturor
celor ce se află în ele. Ţie ţi se cuvine toată
slava, Tu eşti Regele cerurilor şi al
Pământului şi Ţie îţi aparţine toată slava.
Tu eşti Adevărul, făgăduinţa Ta e
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adevărată, Cuvântul tău e adevărat şi Ziua
în care te vom întâlni e adevărată, Grădina
Paradisului e adevărată, şi Focul [Iadului] e
adevărat, şi profeţii sunt adevăraţi,
Muhammed e adevărat şi Ziua Judecăţii e
adevărată. O, Allah, Ţie m-am supus, şi în
Tine m-am încrezut, şi în Tine am crezut, şi
la Tine m-am întors cu căinţă, şi pentru
Tine m-am luptat şi la Tine m-am întors
spre judecată. Iartă-mă pentru păcatele pe
care le-am făcut şi pentru cele pe care le
voi face, şi pentru ce am ascuns şi pentru
ce am scos la iveală. Tu eşti Al-Muqaddim
[Cel care Înaintează pe cine Voieşte] şi AlMu’akhkhir [Cel care Înapoiază pe cine
Voieşte].8 Nu există altă divinitate în afară
de Tine, tu eşti Domnul meu, nu există alt
Domn în afară de Tine.”
8.Explicarea termenilor Al-Muqaddim şi Al-Mu’akhkhir:
Allah îl pune în frunte şi îl favorizează pe acela pe care El doreşte
din întreaga Lui creaţie, aşa cum îl întârzie şi îl ţine în loc pe acela
pe care El doreşte în concordanţă cu Înţelepciunea Lui. De
exemplu: favorizând omul faţă de restul creaţiei, favorizând profeţii
faţă de restul omenirii, favorizându-l pe Muhammed faţă de ceilalţi
profeţi şi trimişi.
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17. În timpul plecăciunii în rugăciune
(rukuu’)
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ. ﻲ ا ْﻟﻌَﻈـﻴﻢ
َ ن َرﺑﱢـ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ
ُ (29)
Subhaane rabbiel-’aziim (de trei ori)
„Cât de măreţ este Domnul meu Cel mai
Mare!” (de trei ori).
. ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﻲ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا، ﻚ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َرﺑﱠـﻨﺎ َو ِﺑﺤَـ ْﻤﺪِك
َ ﺳﺒْـﺤﺎ َﻧ
ُ (30)
Subhaanekallahumme rabbenaa ue bihamdikallahummeghfirlii.
„Cât de măreţ eşti, O, Allah, Domnul
nostru, şi mă rog Ţie. O, Allah, iartă-mă!”
. ب اﻟﻤﻼ ِﺋﻜَـ ِﺔ وَاﻟـﺮﱡوح
 َر ﱡ، ح ﻗُـ ّﺪْوس
ٌ ( ﺳُﺒـّﻮ31)
Subbuhun qudduusun rabbul-melaa-iketi
uer-ruuh.
„Slăvit şi Sfânt [este El], Domn al
îngerilor şi al Spiritului, [adică Gavriil]”
َ  وَﻟ، ﻚ ﺁﻣَـﻨْﺖ
َ ﺖ َو ِﺑ
ُ ﻚ َرآَـ ْﻌ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َﻟ32)
ﻚ
َ ﺸ ـ َﻊ َﻟ
َﺧ
َ ، ﺳ َﻠ ـ ْﻤ ﺖ
ْ ﻚ َأ
ﻞ ِﺑ ِﻪ
 وَﻣﺎ اﺳ َﺘﻘَـ ﱠ، ﻋﺼَـﺒﻲ
َ  َو، ﻋﻈْﻤـﻲ
َ  َو،  َو ُﻣﺨﱢـﻲ،  َو َﺑﺼَـﺮي، ﺳﻤْـﻌﻲ
َ
. َﻗﺪَﻣﻲ
Allahumme leke rake’atu ue bike
aamantu, ue leke eslemt. khaşa’a leke
sem’ii, ue basarii, ue mukhkhii, ue ’azmii,
ue ’asabii, ue mastaqalla bihi qadamii.
„O, Allah, la Tine m-am plecat [în
rugăciune], şi în Tine am crezut, şi Ţie m27

am supus. Auzul, văzul, mintea, oasele,
nervii mei şi toate cele pe care le duc
picioarele mele sunt supuse Ţie.”
.  وَا ْﻟ َﻌﻈَـﻤَﻪ،  وَاﻟ ِﻜﺒْـﺮِﻱﺎء، واﻟ َﻤﻠَـﻜﻮت، ﺠﺒَـﺮوت
َ ن ذي ا ْﻟ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ
ُ (33)
Subhaane dziil-gebaruuti, uel-melekuuti,
uel-kibriiaa-i, uel-’azamah.
„Cât de măreţ este El, Stăpânitorul! A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este
Măreţul, Cel mai Mare!”
18. La ridicarea din plecăciune
. ﺣﻤِـﺪَﻩ
َ ﻦ
ْ ﷲ ِﻟﻤَـ
ُ ﺳﻤِـ َﻊ ا
َ (34)
Sami’allahu-limen-hamideh.
„Fie ca Allah să-l audă pe cel care-l
slăveşte!”9
9. această rugă trebuie făcută chiar în momentul
ridicării

. ﻃﻴﱢـﺒ ًﺎ ﻣُـﺒﺎرَآ ًﺎ ﻓﻴﻪ
َ ﺣﻤْـﺪًا آَﺜـﻴﺮًا
َ ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ﻚ اﻟ
َ ( َرﺑﱠﻨـﺎ َوَﻟ35)
Rabbena ue lekel-hamdu, hamden
kethiraan taiiban mubaareken fihi.
„O, Doamne, Ţie ţii se cuvine toată
slava,
o
slavă
multă
minunată
binecuvântată.
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ﻞ َء ﻣ ﺎ
ْ  َو ِﻣ،  وَﻣﺎ َﺑﻴْـ َﻨ ُﻬ ﻤ ـ ﺎ، ﻷرْض
َ ﻞ َء ا
ْ ت َو ِﻣ
ِ ﻞ َء اﻟﺴﱠﻤـﻮا
ْ ( ِﻣ36)
، ل اﻟ َﻌ ْﺒ ـ ﺪ
َ ﻖ ﻣﺎ ﻗ ﺎ
 َأﺣَـ ﱡ، ﻞ اﻟﺜﱠـﻨﺎ ِء وَاﻟﻤَﺠـ ْﺪ
َ  أَهـ. ﻦ ﺵَﻲ ٍء َﺑﻌْـ ْﺪ
ْ ﺖ ِﻣ
َ ﺵﺌْـ
ِ
، ﻲ ﻟِﻤﺎ َﻣﻨَـﻌْﺖ
َ  وَﻻ ُﻣ ْﻌﻄِـ، ﻋﻄَـﻴْﺖ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻻ ﻣﺎ ِﻧ َﻊ ﻟِﻤﺎ َأ. ﻚ ﻋَـﺒ ْﺪ
َ َو ُآﻠﱡـﻨﺎ َﻟ
. ﻚ اﻟﺠَـﺪ
َ وَﻻ َﻱ ْﻨﻔَـ ُﻊ ذا اﻟﺠَـ ﱢﺪ ِﻣﻨْـ
Mil-es-samauati ue mil-el-erdi ue ma
beinehumaa ue mil-e maa şi-ta min şei-in
be’adu. Ehleth-thena-i uel-megid. Ahaqqu
maa qaalel-’abdu ue kullunaa leke ’abd.
Allahumme la maani’a limaa e’ateite ue la
mu’tiia limaa mene’ata, ue la ienfa’u dzelgeddi minkel-geddu.
„Cerurile şi Pământul cu tot ce-s
umplute ele şi tot ce se află între ele te
slăvesc pe Tine, şi tot ceea ce Tu doreşti te
slăveşte pe Tine. O, Stăpân al slavei şi al
măreţiei, acesta-i cel mai mare adevăr pe
care un rob l-a zis şi cu toţii suntem robii
Tăi. O, Allah, nimeni nu poate opri ceea ce
Tu ai dăruit şi nimeni nu poate dărui ceea
ce Tu ai opri. Şi celui puternic nu-i
foloseşte puterea decât puterea Ta.”10
10. Această rugă este opţională

numai în legătură cu

cea de dinainte.

19. Rugă în timpul prosternării (sujuud)
(  )ﺙﻼﺙ ًﺎ. ﻷﻋْﻠـﻰ
َﻲا
َ ن َرﺑﱢـ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ
ُ (37)
Subhaane Rabbiiel-e’alaa.(de trei ori)
„Cât de măreţ este Domnul meu, Cel
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Prea Înalt!” (de trei ori)
. ﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟﻲ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا، ك
َ ﻚ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َرﺑﱠـﻨﺎ َو ِﺑﺤَـ ْﻤ ِﺪ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ َﻧ
ُ (38)
Subhaanakellaahumme Rabbena ue bihamdik. Allahummeghfir li.
„Cât de măreţ eşti, O, Allah, Domnul
nostru, şi toată slava e a Ta! O, Allah,
iartă-mă!”
. ب اﻟﻤﻼ ِﺋﻜَـ ِﺔ وَاﻟـﺮﱡوح
 َر ﱡ،ح ﻗُـﺪّوس
ٌ ( ﺳُﺒـّﻮ39)
Subbuhun, qudduus rabbul-malaiketi
uer-ruuh.
„Măreţ şi Sfânt [este El], Domnul
îngerilor şi al Spiritului [adică al lui
Gavriil]”
ﺳﺠَـ َﺪ َوﺟْﻬـﻲ
َ ، ﺳﻠَـﻤْﺖ
ْ ﻚ َأ
َ  َوَﻟ، ﻚ ﺁ َﻣﻨْـﺖ
َ ت َوﺑِـ
ُ ﺠ ْﺪ
َ ﻚ ﺳَـ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َﻟ40)
َ  َﺗ ﺒ ـ ﺎ َر، ﺼ ـ ﺮَﻩ
َ ﺳﻤْـﻌَـ ُﻪ َو َﺑ
َ ﻖ
ﺵﱠ
َ ﺧَﻠﻘَـ ُﻪ َوﺻَـﻮﱠ َر ُﻩ َو
َ ﻟﻠﱠـﺬي
ﻦ
ُ ﷲ َأﺣْﺴ ـ
ُكا
.اﻟﺨـﺎﻟِﻘﻴـﻦ
Allahumme leke segedtu ue bike amentu,
ue leke eslemtu. Segede uegihiie lilledzii
khaleqahu ue sauuarahu ue şeqqa sem’ahu
ue basarah.Tebaarekallahu ahsenulkhaaliqiin.
„O, Allah, la Tine m-am prosternat [în
rugăciune] şi în Tine am crezut şi Ţie m-am
supus. Faţa mea s-a prosternat înaintea
Celui care a creat-o, a înfrumuseţat-o şi a
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îmbogăţit-o cu auz şi văz. Slăvit este Allah,
Creatorul desăvârşit!”
،  واﻟ ِﻜ ْﺒ ـ ﺮِﻱ ﺎء،  واﻟ َﻤ َﻠ ﻜ ـ ﻮت، ﺠ َﺒ ـ ﺮوت
َ ن ذي ا ْﻟ
َ ﺳﺒْـﺤ ﺎ
ُ (41)
. ﻈﻤَـﻪ
َ وَاﻟ َﻌ
Subhaane dziil-gebaruti, uel-melekuti,
uel-kibriiaa-i, uel-’azameh.
„Cât de măreţ este El, Stăpânitorul! A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este
Măreţul, Cel mai Mare!”
 َوَأ ﱠوﻟَـ ُﻪ وَﺁﺧِـ ﺮَﻩ، ﺟ ﱠﻠ ـ ﻪ
ِ  ِدﻗﱠـ ُﻪ َو، ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﻲ َذﻧْـﺒﻲ ُآﻠﱠـﻪ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا42)
. َوﻋَﻼ ِﻧﱠﻴﺘَـ ُﻪ َوﺳِـﺮﱠﻩ
Allahummeghfir lii dzenbii kullehu,
diqqahu ue gillehu, ue euueluhu ue
akhirahu, ue ’alaniietehu ue sirrah.
„O, Allah, iartă-mi toate păcatele, cele
mici şi cele mari, cele dintâi şi cele de pe
urmă, cele văzute şi cele nevăzute.”
ﻦ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  َوﺑِﻤﻌـ ﺎﻓ ﺎﺗِـ، ﺨﻄِـﻚ
َﺳ
َ ﻦ
ْ ك ِﻣ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑﺮِﺿـﺎ43)
ﺖ َآ ﻤ ـ ﺎ
َ  َأﻧْـ، ﻋَﻠ ـ ْﻴ ﻚ
َ  ﻻ ُأﺣْﺼـﻲ ﺙَﻨـﺎ ًء، ﻚ ِﻣﻨْـﻚ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ، ﻋُﻘﻮﺑَـﺘِﻚ
. ﺖ ﻋَﻠـﻰ َﻧﻔْﺴـِﻚ
َ َأ ْﺙﻨَـ ْﻴ
Allahumme innii e’uudzu bi-ridaake min
sakhatik,
ue
bi-mu’aaf aatike
min
’uquubetike, ue a’uudzu bike minke laa
uhsii thena-en ’aleike ente kemaa ethneite
’alaa nefsik.
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„O, Allah, caut adăpost în mulţumirea
Ta de neplăcerea Ta şi în mila Ta de
pedeapsa Ta, şi caut adăpost la Tine de
Tine. Nu te pot slăvi precum meriţi, Tu eşti
aşa cum Singur Te-ai slăvit!”
20. Rugă între două prosternări
. ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﻲ
ْ با
 َر ﱢ، ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﻲ
ْ با
( َر ﱢ44)
Rabbighfir-lii, rabbighfir-lii.
„Domnul meu, iartă-mă! Domnul meu,
iartă-mă!”
، ﺟ ُﺒ ﺮْﻧـ ﻲ
ْ  وَا،  وَا ْه ﺪِﻧـ ﻲ، ﺣ ْﻤ ـ ﻨ ﻲ
َ  وَا ْر، ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﻲ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا45)
. وَﻋﺎﻓِﻨـﻲ وَا ْر ُزﻗْﻨـﻲ وَا ْر َﻓﻌْـﻨﻲ
Allahumme-ghfir lii, uerhamnii, uehdinii,
uegiburnii, ue ’aafinii, uerzuqnii, uerfe’anii.
„O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine,
călăuzeşte-mă, împuterniceşte-mă, dă-mi
sănătate, hrană şi un rang mai bun!”
21. Rugă în timpul prosternării de
recitare din Coran (sejdetut-Tilaue)
ﺼ ـ َﺮ ُﻩ
َ ﺳﻤْـ َﻌ ـ ُﻪ َو َﺑ
َ ﻖ
ﺵﱠ
َ ﺧَﻠﻘَـ ُﻪ َوﺻَـﻮﱠ َر ُﻩ َو
َ ﺳﺠَـ َﺪ َوﺟْﻬـﻲ ﻟﻠﱠـﺬي
َ (46)
.﴾ﻦ اﻟﺨـﺎﻟِﻘﻴـﻦ
ُ ﺣﺴَـ
ْ ﷲ َأ
ُ كا
َ ِﺑﺤَـ ْﻮﻟِـ ِﻪ َوﻗُـ ﱠﻮ ِﺗ ِﻪ ﴿ ﺗَﺒـﺎ َر
Segede uegihiie lil-ledzii khaleqahu ue
şeqqa sem’ahu ue basarahu bihaulihi ue
quuetihi﴾tabaarekallahu ahsenul-khaliqiin.﴿
„Faţa mea se prosternează în faţa Celui
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care a creat-o şi a îmbogăţit-o cu auz şi
văz, prin forţa şi puterea Lui. Slavă lui
Allah, Creatorul desăvârşit!”
، ﻋﻨﱢـﻲ ﺑِﻬـﺎ ِوزْرًا
َ  َوﺿَـ ْﻊ، ك َأﺟْـﺮًا
َ ﻋﻨْـ َﺪ
ِ ﺐ ﻟﻲ ﺑِﻬـﺎ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا ْآﺘُـ47)
ك
َ ﻋ ْﺒ ـ ِﺪ
َ ﻦ
ْ  َو َﺗ َﻘﺒﱠـﻠﻬﺎ ِﻣﻨﱢـﻲ آَﻤـﺎ َﺗ َﻘﱠﺒ ْﻠ َﺘ ـ ﻬ ﺎ ِﻣ، ك ُذﺧْـﺮًا
َ ﻋﻨْـ َﺪ
ِ ﺟﻌَـﻠﻬﺎ ﻟﻲ
ْ وَا
. داود
Allahummektub lii biha ’indeke egiren,
ue da’a ’annii biha uizren, uege’alha lii
’indeke dzukhren, ue taqabbelha minnii
kema taqabbalteha min ’abdike Daud.
„O, Allah, răsplăteşte-mă pentru
aceasta [prosternarea] şi îndepărtează de la
mine un păcat. Păstreaz-o pentru mine şi
accept-o de la mine aşa cum ai acceptat-o
de la servitorul Tău, David.”
22. Taşahhud11
ﻚ َأﱡﻱ ﻬ ـ ﺎ
َ ﻋ َﻠ ﻴ ـ
َ  اﻟﺴﱠ ﻼ ُم، ﻄﻴﱢـﺒﺎت
ت واﻟ ﱠ
ُ ﺼﻠَـﻮا
ﷲ وَاﻟ ﱠ
ِ ت
ُ ﺤﻴّـﺎ
ِ ( اﻟﺘﱠ48)
ك
َ ﻋ ﺒ ـ ﺎ ِد
ِ ﻋﻠـﻰ
َ ﻋ َﻠ ْﻴ ـ ﻨ ﺎ َو
َ  اﻟﺴﱠ ﻼ ُم، ﷲ َو َﺑ ﺮَآـ ﺎُﺗ ﻪ
ِ ﺣﻤَـ ُﺔ ا
ْ ﻲ َو َر
اﻟﱠﻨﺒِـ ﱡ
ﻋ ْﺒ ـ ُﺪ ُﻩ
َ ﺤ ّﻤ ـ ﺪًا
َ ن ُﻣ
ﺵ ـ َﻬ ُﺪ َأ ﱠ
ْ  َوَأ، ﻻ اﷲ
ّ ن ﻻ إِﻟـ َﻪ ِإ
ْ  َأﺵْـ َﻬ ُﺪ َأ. اﻟﺼﱠـﺎﻟِﺤـﻴﻦ
. َورَﺳـﻮﻟُﻪ
Et-tahiiaatu lillahi ues-salauaatu uettaiiibaatu, ues-selamu ’aleike aiiuhennebiiiu ue rahmetullahi ue berekeatuhu, esselamu ’aleina ue ’alaa ’ibaadikes-salihiin.
Eşhedu en laa ilahe illa Allah, ue eşhedu
enne Muhammeden ’abduhu ue resuluhu.
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Toate saluturile sunt („At-Tahiyyaat12)
pentru Allah. Toate actele de slăvire şi
faptele bune sunt pentru El. Pacea, mila şi
binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta,
O, Profetule. Pacea să fie asupra noastră şi
asupra
tuturor
servitorilor
dreptcredincioşi ai lui Allah. Mărturisesc că nu
există altă divinitate în afară de Allah şi că
Muhammed este robul şi Trimisul Său!”
11. ceea ce se spune când stăm pe vine în timpul
rugăciunii
12. adică toate cuvintele care indică gloria lui Allah,
existenţa Sa veşnică, perfecţiunea Sa, supremaţia Sa.

23. Rugă după taşahhud
ﺖ ﻋَﻠـﻰ
َ ﺻﻠﱠﻴـ
َ  آَﻤـﺎ،ل ﻣُﺤﻤﱠﺪ
ِ  َوﻋَﻠـﻰ ﺁ،ﻞ ﻋَﻠـﻰ ﻣُﺤﻤﱠـﺪ
ﺻﱢ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ49)
ﻋﻠـﻰ
َ ك
ْ  اﻟّﻠ ُﻬ ـ ﱠﻢ ﺑ ﺎ ِر، ﻚ ﺣَﻤـﻴ ٌﺪ ﻣَﺠـﻴﺪ
َ  ِإﱠﻧ،ل إﺑْﺮاهـﻴﻢ
ِ إﺑْﺮاهـﻴ َﻢ َوﻋَﻠـﻰ ﺁ
ل
ِ ﻋﻠـﻰ ﺁ
َ ﺖ ﻋَﻠ ـ ﻰ إ ْﺑ ﺮاهـ ﻴ َﻢ َو
َ  آَﻤـﺎ ﺑﺎ ِر ْآ،ل ﻣُﺤﻤﱠـﺪ
ِ  َوﻋَﻠـﻰ ﺁ،ﻣُﺤﻤﱠـﺪ
. ﻚ ﺣَﻤـﻴ ٌﺪ ﻣَﺠـﻴﺪ
َ  ِإﱠﻧ،إﺑْﺮاهﻴﻢ
Allahumme salli ’ala Muhammedin ue
’ala aali Muhammedin kema salleite ’ala
Ibrahime ue ’ala aali Ibrahiime, inneke
hamiidun megiid. Allahumme barik ’ala
Muhammedin ue ’ala aali Muhammedin
kema barekte ’ala Ibrahiime ue ’ala aali
Ibrahime, ’inneke hamiidun megiid.
„O, Allah, trimite slava13 Ta asupra lui
Muhammed şi asupra urmaşilor lui
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Muhammed, aşa cum ai trimis slava Ta
asupra lui Avraam şi asupra urmaşilor lui
Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de slavă
şi măreţie. O, Allah, trimite binecuvântarea
Ta asupra lui Muhammed şi asupra
urmaşilor lui Muhammed, aşa cum ai
trimis binecuvântări asupra lui Avraam şi
asupra urmaşilor lui Avraam. Cu adevărat,
Tu eşti plin de slavă şi măreţie!”
13. adică slăveşte-l şi înalţă-l spre cea mai înaltă treaptă:
aceea a celor mai apropiaţi îngeri de Allah.

 َآ ﻤ ـ ﺎ،ﻞ ﻋَﻠـﻰ ﻣُﺤﻤﱠـ ٍﺪ َوﻋَﻠـﻰ َأزْواﺟِـ ِﻪ َو ُذ ﱢرﻱﱠـ ِﺘ ﻪ
ﺻﱢ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ50)
ﻋ ﻠ ـ ﻰ َأزْواﺟِـ ِﻪ
َ ﻋ ﻠ ـ ﻰ ُﻣ ﺤ ﱠﻤ ـ ٍﺪ َو
َ ك
ْ  وَﺑﺎ ِر. ل إﺑْﺮاهـﻴﻢ
ِ ﺖ ﻋَﻠـﻰ ﺁ
َ ﺻﱠﻠﻴْـ
َ
. ﻚ ﺣَﻤـﻴ ٌﺪ ﻣَﺠـﻴﺪ
َ  ِإﱠﻧ. ل إﺑْﺮاهـﻴﻢ
ِ ﺖ ﻋَﻠـﻰ ﺁ
َ  آَﻤـﺎ ﺑﺎ ِر ْآ،َو ُذ ﱢرﻱﱠـﺘِﻪ
Allahumme salli ’ala Muhammedin ue
’ala ezuagihi ue dzurriietihi kema salleite
’ala aali
Ibrahime
ue barik ’ala
Muhammedin ue ’ala ezuagihi ue
dzurriietihi kema barekte ’ala aali ’Ibrahime
inneke hamiidun magiid.
„O, Allah, trimite slavă asupra lui
Muhammed şi asupra soţiilor şi urmaşilor
lui Muhammed, aşa cum ai trimis slavă
asupra familiei lui Avraam, şi trimite
binecuvântări asupra lui Muhammed şi
asupra
soţiilor
şi
urmaşilor
lui
Muhammed,
aşa
cum
ai
trimis
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binecuvântări asupra familiei lui Avraam.
Cu adevărat, Tu eşti plin de slavă şi
măreţie!”
24. Rugă înainte de salaam (formulă de
încheiere a rugăciunii)
،ﺟﻬَـ ﱠﻨ ﻢ
َ ب
ِ ﻦ ﻋَﺬا
ْ  َوﻣِـ،ب اﻟﻘَـﺒْﺮ
ِ ﻦ ﻋَﺬا
ْ ﻚ ﻣِـ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ51)
. ﺢ اﻟ ﱠﺪﺟّﺎل
ِ ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ ِﻓﺘْـ َﻨ ِﺔ اﻟﻤَﺴﻴ
ْ  َوﻣِـ،ﻦ ِﻓﺘْـ َﻨ ِﺔ اﻟ َﻤﺤْـﻴﺎ وَاﻟﻤَﻤـﺎت
ْ َوﻣِـ
Allahumme innii e’udzu bike min
’adzaabil-qabri, ue min ’adzabi gehennem,
ue min fitnetil-mahiaa uel-mamati, ue min
şerri fitnetil-mesiihid-degeal.
„O, Allah, caut adăpost la Tine de
chinurile mormântului, de chinurile
Iadului, de înşelăciunile vieţii şi morţii şi de
amăgirea lui Al-Masih Al-Dajal14.”
14. Cele mai mari semne ale apropierii Ceasului din
Urmă şi cele mai mari încercări la care va fi supusă omenirea,
despre care fiecare profet ne-a avertizat. Cea mai mare parte a
omenirii îl va urma. Lui i se vor acorda puteri speciale şi va face ca
adevărul să pară minciună şi minciuna, adevăr. Va pretinde că
este drept, apoi îşi va atribui Profeţia şi, în final, divinitatea. O
caracteristică a lui este faptul că nu va vedea deloc cu ochiul
drept, ceea ce este o dovadă vie împotriva pretinderii sale că este
Allah,

fiind

un

se mn

al

imperfe cţiunii.

Cuvântul

„kaafir” (necredincios) va fi scris între ochii lui şi fiecare credincios,
cu carte sau fără carte, îl va recunoaşte.
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ﻦ ِﻓﺘْـَﻨ ِﺔ
ْ ﻚ ﻣِـ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ، ب اﻟﻘَـﺒْﺮ
ِ ﻦ ﻋَﺬا
ْ ﻚ ﻣِـ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ52)
 اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ. ﻦ ِﻓﺘْـ َﻨ ِﺔ اﻟ َﻤﺤْـﻴﺎ وَاﻟﻤَﻤـﺎت
ْ ﻚ ﻣِـ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ، ﺢ اﻟ ﱠﺪﺟّـﺎل
ِ اﻟﻤَﺴﻴ
. ﻦ اﻟ َﻤ ْﺄﺙَـ ِﻢ وَاﻟ َﻤﻐْـﺮَم
َ ﻚ ِﻣ
َ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ
Allahumme innii e’uudzu bike min
’adzabil-qabri, ue a’udzu bike min fitnetilmesiihid-degeal, ue a’udzu bike min fitnetilmahia uel-mamaati. Allahumme innii e’udzu
bike minel-ma-thami uel-maghrami.
„O, Allah, caut adăpost la Tine de
chinurile mormântului, şi caut adăpost la
Tine de tentaţia şi încercarea lui Al-Masih
Al-Dajal, şi caut adăpost la Tine de
înşelăciunile vieţii şi ale morţii. O, Allah,
caut adăpost la Tine de păcat şi datorie.”
ﻻ
ّ ب ِإ
َ ﻇﻠْﻤـ ًﺎ آَﺜـﻴﺮًا وَﻻ َﻱﻐْـ ِﻔ ُﺮ اﻟﺬﱡﻧـﻮ
ُ ﺖ َﻧﻔْﺴـﻲ
ُ ﻇﻠَـ ْﻤ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ53)
ﺖ اﻟ َﻐ ـ ﻔ ﻮ ُر
َ ﻚ َأ ْﻧ
َ  ِإﱠﻧ،ﺣﻤْـ ﻨ ﻲ
َ ﻋﻨْـﺪِك وَا ْر
ِ ﻦ
ْ  ﻓَﺎﻏْـﻔِﺮ ﻟﻲ َﻣﻐْـ ِﻔ َﺮ ًة ِﻣ، َأﻧْﺖ
. اﻟﺮﱠﺣـﻴﻢ
Allahumme innii zalamtu nefsii zulman
kethiiran ue laa ieghfirudz-dzunuube ilaa
ente feghfir lii meghfiraten min ’indike
uerhamnii, inneke entel-ghafurur-rahiim.
„O, Allah, mi-am nedreptăţit îndelung
sufletul şi nimeni nu poate ierta păcatul în
afară de Tine, aşa că iartă-mă şi ai milă de
mine. Cu adevărat, Tu eşti Cel mai Iertător,
Cel mai Îndurător!”
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ت وَﻣ ﺎ
ُ ﺳ ـ َﺮ ْر
ْ  وَﻣ ﺎ َأ، ﺧﺮْت
ﺖ وَﻣﺎ َأ ﱠ
ُ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ اﻏْـ ِﻔ ْﺮ ﻟﻲ ﻣﺎ َﻗ ﱠﺪﻣْـ54)
ﺖ
َ  َوَأ ْﻧ،ُﺖ اﻟ ُﻤ َﻘ ـ ﱢﺪم
َ  َأ ْﻧ. ﺖ َأﻋْـَﻠ ُﻢ ِﺑ ِﻪ ِﻣﻨﱢﻲ
َ  وَﻣﺎ َأ ْﻧ،  وَﻣﺎ َأﺳْـ َﺮﻓْﺖ، ﻋﻠَـﻨْﺖ
ْ َأ
. ﻻ َأﻧْـﺖ
ّ اﻟﻤُـ َﺆﺧﱢـ ُﺮ ﻻ إِﻟ َﻪ ِإ
Allahummeghfir lii maa qaddemtu, ue
maa ’akhkhartu, ue maa esrertu, ue maa
e’alentu, ue maa esreftu, ue maa ente
e’alemu bihi minni. Entel-muqaddimu, ue
entel-muakhkhiru laa ilahe illaa ente.
„O, Allah, iartă-mă pentru păcatele pe
care le-am făcut, precum şi pentru păcatele
pe care le voi face, pentru păcatele pe care
le-am ascuns şi pentru cele pe care le-am
făcut la iveală, şi iartă-mă dacă am depăşit
limitele, şi iartă-mă şi pentru acele lucruri
pe care Tu ştii mai bine decât mine. Tu eşti
Al-Muqaddim [Cel care Înaintează pe cine
Voieşte] şi Al-Mu’akhkhir15 [Cel care
Înapoiază pe cine Voieşte]. Nu există altă
divinitate în afară de Tine!”
15. vezi nota nr. 21

. ﻦ ﻋِﺒـﺎ َدﺗِـﻚ
ِ ﺣﺴْـ
ُ  َو، ﺵﻜْـﺮِك
ُ ك َو
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َأﻋِـﻨﱢﻲ ﻋَﻠـﻰ ِذآْـ ِﺮ55)
Allahumme e’innii ’ala dzikrike, ue
şukrike, ue husni ’ibadetike.
„O, Allah, ajută-mă să Te pomenesc, săŢi mulţumesc şi să Te slăvesc în cel mai
frumos mod cu putinţă.”
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ﺠ ـ ْﺒ ﻦ،
ﻦ اﻟ ُ
ﻚ ِﻣ َ
ﻦ اﻟُﺒﺨْـﻞَ ،وأَﻋ ﻮ ُذ ِﺑ َ
ﻚ ِﻣ َ
) (56اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أَﻋﻮ ُذ ِﺑ َ
ﻦ ِﻓ ْﺘ َﻨ ـ ِﺔ اﻟ ﱡﺪﻧْـ ﻴ ﺎ
ﻚ ِﻣ ْ
ل اﻟـ ُﻌﻤُﺮَ ،وَأَﻋﻮ ُذ ِﺑ َ
ن ُأ َردﱠ إِﻟﻰ َأ ْر َذ ِ
ﻦ َأ ْ
ﻚ ِﻣ ْ
َوأَﻋﻮ ُذ ِﺑ َ
ب اﻟﻘَـﺒْﺮ .
َوﻋَـﺬا ِ
Allahumme innii e’udzu bike minel
bukhli, ue e’udzu bike minel-giubni, ue
e’udzu bike min en uradda ilaa erdzelil’umri, ue e’udzu bike min fitnetid-dunia ue
’adzabil qabri.
„O, Allah, caut adăpost la Tine de
lăcomie şi laşitate, caut adăpost la Tine să
mă întorc în cea mai înjositoare dintre vieţi
şi caut adăpost la Tine de încercările vieţii
”şi de chinul mormântului.
ﻦ اﻟـﻨّﺎر .
ﻚ ﻣِـ َ
ﻚ اﻟﺠَـﱠﻨ َﺔ وَأَﻋﻮ ُذ ﺑِـ َ
ﺳ َﺄﻟُـ َ
) (57اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ َأ ْ
Allahumme innii es-elukelgennete ue
e’udzu bike minen-nari.
„O, Allah, mă rog să mă primeşti în
Paradis şi caut adăpost la Tine de chinurile
”Focului.
ﺖ
ﻋﻠِـ ْﻤ َ
ﻖ َأﺣْـﻴِﻨﻲ ﻣﺎ َ
ﻚ ﻋَﻠـﻰ ا ْﻟﺨَﻠ ِ
ﺐ َوﻗُـ ْﺪ َرﺗِـ َ
ﻚ اﻟﻐَـ ْﻴ ِ
) (58اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِﺑ ِﻌﻠْـ ِﻤ َ
ﺖ اﻟﻮَﻓـﺎ َة ﺧَـﻴْﺮًا ﻟـﻲ ،اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـ ﻲ
ﻋﻠِـ ْﻤ َ
اﻟﺤـﻴﺎ َة ﺧَـﻴْﺮًا ﻟـﻲَ ،و َﺗ َﻮﻓﱠـﻨﻲ إِذا َ
ﻖ ﻓﻲ
ﺤـ ﱢ
ﻚ َآ ِﻠ َﻤ ـ َﺔ اﻟ َ
ﺐ وَاﻟﺸﱠﻬـﺎ َدةَِ ،وَأﺳْـ َﺄﻟُـ َ
ﻚ ﻓﻲ اﻟﻐَـ ْﻴ ِ
ﺸ َﻴﺘَـ َ
ﺧْ
ﻚ َ
َأﺳْـ َﺄﻟُـ َ
ﻚ
ﺳ ـ َﺄﻟُـ َ
ﺼ َﺪ ﻓﻲ اﻟﻐِﻨ ـ ﻰ وَاﻟ َﻔ ْﻘ ـ ﺮَ ،وَأ ْ
ﻚ اﻟ َﻘ ْ
اﻟﺮﱢﺿـﺎ وَاﻟ َﻐﻀَـﺐَ ،وَأﺳْـ َﺄﻟُـ َ
ﻄ ْﻊ َوَأﺳْـ َﺄﻟُـ َ
ﻦ ﻻ َﺗﻨْـ َﻘ ِ
ﻋﻴْـ ٍ
ﻚ ﻗُـ ﱠﺮ َة َ
ﻧَﻌـﻴﻤ ًﺎ ﻻ َﻱ ْﻨﻔَـﺪَ ،وَأﺳْـ َﺄﻟُـ َ
ﻚ اﻟﺮﱢﺿـﺎ َﺑ ْﻌ ـ َﺪ
ﻚ ﻟَـ ﱠﺬ َة اﻟﱠﻨﻈَـ ِﺮ إِﻟـﻰ
ﺶ َﺑﻌْـ َﺪ ا ْﻟﻤَـﻮْتَ ،وَأﺳْـ َﺄﻟُـ َ
ﻚ ﺑًـ ْﺮ َد ا ْﻟﻌَـ ْﻴ ِ
اﻟﻘَﻀـﺎءَ ،وَأﺳْـ َﺄﻟُـ َ
ﻀ ـ ﺮﱠة ،وَﻻ ِﻓ ْﺘ ـ َﻨ ٍﺔ
ق إِﻟـﻰ ﻟِﻘـﺎﺋِـﻚ ،ﻓﻲ ﻏَـﻴ ِﺮ ﺿَـﺮّا َء ُﻣ ِ
ﻚ وَاﻟﺸﱠـ ْﻮ َ
َوﺟْـ ِﻬ َ
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.  وَاﺟْـﻌَﻠﻨﺎ هُـﺪا ًة ُﻣﻬْـﺘَﺪﻱﻦ، اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َزﻱﱢـﻨّﺎ ﺑِﺰﻱﻨَـ ِﺔ اﻹﻱـﻤﺎن،ﻣُﻀـﻠﱠﺔ
Allahumme bi ’ilmikel-ghaibe ue
qudratike ’alal-khalqi ah-iini ma ’alimtalhaiate khairen lii ue teueffenii idza ’alimtaluefate khairen li. Allahumme innii es-eluke
khaşieteke fi-l ghaibi ueş-şehadati, ue eseluke kelimetel-haqqi fir-ridaa uel-ghadabi,
ue es-elukel-qasda fil-ghina uel-faqri, ue eseluke na’iiman laa ienfedu, ue es-eluke
qurrete ’ainin laa tenqati’u, ue es-elukerridaa be’adalqada-i, ue es-eluke berdel-’aişi
be’del meuti, ue es-eluke ledz-dzetennazari
ilaa uegihike, ueş-şauqa ilaa liqa’ike fi
ghairi darra-a mudirratin ue laa fitnetin
mudilleh. Allahumme zeiinna biziinetilimaani uegi’alnaa hudaaten muhtediin.
O, Allah, în numele Cunoaşterii Tale a
celor nevăzute şi a puterii Tale asupra
Creaţiei, ţine-mă în viaţă atâta timp cât ştii
că viaţa este mai bună pentru mine şi iamă dacă ştii că moartea ar fi mai bună
pentru mine. O, Allah, fă-mă să mă tem de
Tine fie în pustietate, singurătate, fie în
văzul lumii şi, îţi cer, să spun adevărul şi la
bucurie, şi la mânie. Îţi cer să mă faci
cumpătat în vreme de bunăstare, precum
în vreme de
sărăcie
şi îţi cer
binecuvântarea şi bucuria care să nu
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înceteze niciodată. Îţi cer să mă bucur de
ceea ce Tu ai poruncit şi o viaţă bună după
moarte. Îţi cer din binecuvântarea de a
privi Faţa Ta şi dorinţa de a Te întâlni întrun mod care să nu atragă după sine nici
nenorocirea care să cauzeze vreo daună,
nici încercarea care să cauzeze vreo
rătăcire. O, Allah, întrupează în noi
credinţa şi alătură-ne celor care călăuzesc
şi sunt bine călăuziţi.
اﻟﺼﱠـ َﻤ ُﺪ اﻟﱠـ ﺬي، ﻷﺣَـﺪ
َ ﻚ اﻟﻮاﺣِـ ُﺪ ا
َ ﷲ ِﺑ َﺄﻧﱠـ
ُ ﻚ ﻱﺎ ا
َ ﺳ َﺄﻟُـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ َأ59)
ْ  َأ، ﻦ َﻟ ُﻪ آُـﻔُﻮًا َأﺣَـﺪ
ْ  َوَﻟ ْﻢ ﻱَﻜـ،ْﻟَـ ْﻢ َﻱﻠِـ ْﺪ َوَﻟ ْﻢ ﻱﻮَﻟﺪ
ﻚ
َ ن َﺗﻐْـ ِﻔ ْﺮ ﻟﻲ ذُﻧـ ﻮﺑ ﻲ ِإﻧﱠـ
. ﺖ اﻟﻐَﻔـﻮ ُر اﻟ ﱠﺮﺣﱢـﻴﻢ
َ َأﻧْـ
Allahumme innii es-eluke ya Allahu
biennekel-uaahidul-ahadus-samedulledzii
lem ielid ue lem iuuled ue lem iekul- lehu
kufuuan ahad en teghfire lii dzunubii inneke
entel-ghafuurur-rahiim.
„O, Allah! Îţi cer Ţie, O, Allah, căci Tu
eşti Unicul, As-Samad (Stăpânul)16 Cel care
nu zămisleşte, nu a fost născut şi nu are
pe nimeni egal, să-mi ierţi păcatele, căci,
cu adevărat, Tu eşti Cel mai Iertător, Cel
mai Îndurător!”
16. As-Samad – Cel de care are nevoie tot şi El nu are
nevoie de nimeni. Stăpânul Suprem, Posesor al atributelor
perfecte, spre care întreaga creaţie se întoarce pentru sprijin.
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ك ﻻ
َ ﺖ َوﺣْـ َﺪ
َ ﻻ َأﻧْـ
ّ ﻚ ا ْﻟﺤَـ ْﻤ ُﺪ ﻻ إِﻟـ َﻪ ِإ
َ ن َﻟ
ﻚ ِﺑ َﺄ ﱠ
َ ﺳ َﺄﻟُـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ َأ60)
،ﻹآْـﺮام
ِ ل وَا
ِ ض ﻱﺎ ذا اﻟﺠَﻼ
ِ ﻷ ْر
َ ت وَا
ِ ن ﻱﺎ ﺑَﺪﻱـ َﻊ اﻟﺴﱠﻤﻮا
ُ ﻚ اﻟ َﻤﻨّـﺎ
َ ﻚ ﻟَـ
َ ﺵَـﺮﻱ
. ﻦ اﻟـﻨّﺎر
َ ﻚ ِﻣ
َ ﻚ اﻟﺠَـﱠﻨ َﺔ َوأَﻋـﻮ ُذ ﺑِـ
َ ﺳ َﺄﻟُـ
ْ ﻲ ﻱﺎ ﻗَـﻴّﻮ ُم ِإﻧﱢـﻲ َأ
ﻱﺎ ﺣَـ ﱡ
Allahumme innii eseluke bienne lekelhamdu laa ilahe illaa ente uahdeke laa
şeriike lek. El-mennaanu ya bedi’assemauati uel-erdi ya dzal-gelali uel-ikraami,
ya haiu ya qaiuum. Innii es-elukelgennete
ue a’uudzu bike minen-naar.
„O, Allah, mă rog la Tine, căci Ţie ţi se
cuvine toată slava, nu există altă divinitate
în afară de Tine, Unicul, care nu are pe
nimeni egal. Tu eşti Binefăcătorul,
Creatorul cerurilor şi al Pământului,
Posesor al măreţiei şi al cinstei, Veşnicul,
Atoatesusţinătorul. Cu adevărat, mă rog la
Tine pentru Paradis şi caut adăpost la Tine
de Foc.”
، ﻻ َأﻧْـﺖ
ّ ﷲ ﻻ إِﻟـ َﻪ ِإ
ُ ﺖا
َ ﻚ أﻧْـ
َ ﻚ ِﺑ َﺄﻧﱠـﻲ َأﺵْـ َﻬ ُﺪ َأﻧﱠـ
َ ﺳ َﺄﻟُـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ َأ61)
. ﻦ َﻟ ُﻪ آُـﻔُﻮًا َأﺣَـﺪ
ْ  َوَﻟ ْﻢ ﻱَﻜـ، ﻷﺣَـ ُﺪ اﻟﺼﱠـ َﻤ ُﺪ اﻟﱠـﺬي ﻟَـ ْﻢ َﻱﻠِـ ْﺪ َوَﻟ ْﻢ ﻱﻮﻟَـ ْﺪ
َا
Allahumme innii es-eluke bi-ennii eşhedu
enneke ente Allahu laa ilahe illa entelahadus-samedul-ledzii lem ielid ue lem
iuuled ue lem iekun lehu kufuan ahad.
„O, Allah, mă rog la Tine, mărturisesc
că Tu eşti Unicul, As-Samad17 (Stăpânul),
Cel care nu zămisleşte şi nu a fost născut
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şi nu are pe nimeni egal!”
17. vezi nota anterioară

25. Pomenire după salaam
( )ﺙَﻼﺙ ًﺎ. ( َأﺳْـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﷲ62)
. ﻹآْـﺮام
ِ ل وَا
ِ ﺖ ﻱﺎ ذا اﻟﺠَـﻼ
َ  ﺗَﺒﺎ َر ْآ، ﻚ اﻟﺴﱠﻼم
َ  َوﻣِـ ْﻨ، ﺖ اﻟﺴﱠﻼ ُم
َ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َأﻧْـ
Estaghfirullah. [de trei ori]
Allahumme entes-selamu ue minkesselamu
tebarekte ya dzal-gelali uel-ikraam.
„Cer iertarea Ta!” (de trei ori).
„O, Allah, Tu eşti As-Salaam18 Pacea –
Făcătorul de pace şi sursa păcii) şi de la
Tine este toată pacea. Slăvit eşti Tu, O,
Posesor al Măreţiei şi al Cinstei!”
18. As-Salam (Făcătorul de pace şi sursa păcii) -

Cel

care nu are nici un defect.

 وه َﻮ،ﺤ ْﻤ ﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤُـ ْﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وﺣ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵﺮﻱ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ63)
ﻲ ِﻟ ﻤ ﺎ
َ ﻄـ
ِ  وَﻻ ُﻣ ْﻌ،ﻄ ـ ْﻴ ﺖ
َ ﻋ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻻ ﻣﺎ ِﻧ َﻊ ﻟِﻤﺎ َأ،ﻞ ﺵَﻲ ٍء ﻗَﺪﻱﺮ
ّ ﻋﻠﻰ آ
. ﻚ اﻟﺠَـﺪ
َ  وَﻻ َﻱ ْﻨﻔَـ ُﻊ ذا اﻟﺠَـ ﱢﺪ ِﻣﻨْـ،َﻣﻨَـﻌْﺖ
Laa ilahe illa Allahu uahdehu laa şeriike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala
kulli şei-in qadiir. Allahumme laa maani’a
lima e’ataite, ue laa mu’tiia limaa mane’ata,
ue laa ianfa’u dzal-geddi minkal-geddu.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal, a
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Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic. O, Allah,
nimeni nu poate interzice ceea ce Tu ai
poruncit şi nimeni nu poate porunci ceea
ce Tu ai interzis şi nimeni nu poate
beneficia nici de bunăstare, nici de măreţie,
căci la Tine se află toată bunăstarea şi
măreţia.” (Şi nu-i foloseşte puterea celui
puternic decât cu puterea Ta)
 وه َﻮ،ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟﺤَﻤ ﺪ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ  وﺣ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵﺮﻱ,ﻻ اﻟﻠّﻪ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ64)
 وَﻻ،ﻻ اﻟ ّﻠ ـ ﻪ
ّ  ﻻ إﻟ َﻪ إ،ِﻻ ﺑِﺎﷲ
ّ ل وَﻻ ﻗـ ﱠﻮ َة ِإ
َ  ﻻ ﺣَـ ْﻮ،ﻞ ﺵﻲ ٍء ﻗﺪﻱﺮ
ّ ﻋﻠﻰ آ
ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ
ّ  ﻻ إﻟ َﻪ إ، َﻟ ُﻪ اﻟﱢﻨﻌْـ َﻤ ُﺔ َوَﻟ ُﻪ اﻟ َﻔﻀْﻞ َوَﻟ ُﻪ اﻟﺜﱠـﻨﺎ ُء اﻟﺤَـﺴَﻦ,ﻻ إﻱّـﺎﻩ
ّ َﻧﻌْـﺒُـ ُﺪ ِإ
. ﻦ َوَﻟ ْﻮ آَـ ِﺮ َﻩ اﻟﻜـﺎﻓِﺮون
َ ﻦ ﻟَـ ُﻪ اﻟﺪﱢﻱ
َ ﺨﻠِﺼـﻴ
ْﻣ
Laa ilahe illa Allahu uahdehu laa şeriike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huua
’ala kulli şei-in qadiir. Laa haule ue la
quuate illaa billah, laa ilaha illa Allah, ue
laa ne’abudu illaa iiah, lehun-ni’metu ue
lehul-fadlu, ue lehuth-thena-ul-hasen. Laa
ilahe illaa Allahu mukhlisiine lehud-diine ue
leu kerihel-kaafirun.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal, a
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic. Nu există
forţă sau putere decât cu Allah, nu există
altă divinitate în afară de Allah şi noi nu
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slăvim pe nimeni în afară de Allah. Pentru
El sunt toate favorurile, graţia şi gloria cea
bună. Nu există altă divinitate în afară de
Allah şi noi îl slăvim cu credinţă şi
devotament,
deşi necredincioşilor le
displace asta.”
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ وﺙﻼﺙﻴﻦ. ﷲ أآْـﺒَﺮ
ُ  وا، ﺤﻤْـ ُﺪ ﷲ
َ  واﻟ،ِن اﷲ
َ ( ﺳُـﺒْﺤﺎ65)
 و ُه َﻮ،ﺤ ْﻤ ﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ َوﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵﺮﻱ
ّ ﻻ إﻟ َﻪ إ
. ﻋﻠﻰ ُآﻞّ ﺵَﻲ ٍء ﻗَـﺪﻱﺮ
Subhanallahi uel-hamduli-llahi uallahu
akbar. [de trezeci şi trei de ori]
La ilahe illa Allahu uahdehu laa şeriike
lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huua
’ala kulli şei-in qadiir.
„Cât de măreţ este Allah, toată slava se
cuvine lui Allah şi Allah este Cel mai
Mare.” (de treizeci şi trei de ori)
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah Unicul, care nu are pe nimeni egal, a
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic!”
Următoarele trei capitole trebuie recitate
o singură dată după rugăciunea de prânz,
de amiază şi noapte şi de trei ori după Fajr
şi Magreb (ruga de dimineaţă şi de
seară).
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[112 ص
ْ ﻹﺧْـﻼ
ِ]ا
﴾..… ﷲ َأﺣَـ ٌﺪ
ُ ﻞ هُـ َﻮ ا
ْ ( ﴿ ﻗُـ66)
Bismillahir-rahmair-rahim
﴾Q u l
h u al l ah u
a h a d﴿1﴾A l l a h u s samed﴿2﴾Lem ielid ue lem iuuled﴿3﴾Ue lem
iekun-lehu kufu-uen ahad﴿4
În numele lui Allah, cel Milostiv,
Îndurător
“El este Allah, Cel Unic.
Allah este Stăpânul.
El nu zămisleşte şi nu este născut
Şi El nu are pe nimeni egal.”
În numele lui Allah...
[Al-Ikhlas]
[113 ﻖ
ْ ﴾ ] اﻟ َﻔﻠَـ..…ﻖ
ِ ب اﻟ َﻔﻠَـ
ﻞ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ َﺮ ﱢ
ْ ( ﴿ ﻗُـ67)
Bismillahir-rahmair-rahim
﴾Qul e’udzu birabbil-felaq﴿1﴾Min şerri ma

khalaq﴿2﴾Ue min şerri ghasiqin idza ue

qab﴿3﴾ue

min

şerrinneff athati

f il-

’uqad﴿4﴾Ue min şerri hasidin idza hased﴿5
În numele lui Allah, cel Milostiv,
Îndurător
„Eu
caut adăpost la Stăpânul
revărsatului zorilor
Împotriva răului [venind] de la ceea ce
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El a creat
Şi împotriva răului întunericului ce se
aşterne
Şi împotriva răului vrăjitoarelor care
suflă în noduri
Şi împotriva răului pizmuitorului când
pizmuieşte.”
[Al-Falaq]
[ ﴾] اﻟـﻨّﺎس..…س
ِ ب اﻟﻨّـﺎ
ﻞ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ َﺮ ﱢ
ْ ( ﴿ ﻗُـ68)
Bismillahir-rahmair-rahim
﴾Qul e’udzu birabbin-nas﴿1﴾Melikinnas﴿2﴾Ilahin-nas﴿3﴾Min şerril- uesuasilkhannas﴿4﴾Elledzi iu-ues-uisu fi sudurinnas﴿5 ﴾Minel-ginneti uen-nas﴿6
„Eu caut adăpost la Domnul oamenilor
Stăpânul oamenilor
Dumnezeul oamenilor
Împotriva răului ademenitorului fugar
Care şopteşte în piepturile oamenilor
Împotriva
[şoaptelor]
djinilor
şi
oamenilor”.
[An-Nas]
- De asemenea, din Sunna se recită
după
fiecare
rugăciune
obligatorie
„Versetul Tronului” [„Aayet-ul-Kursiyy”].
47

ﺳ َﻨ ـ ٌﺔ وَﻻ
ِ ﻲ اﻟ َﻘ ّﻴ ـ ﻮ ُم ﻻ َﺗ ْﺄﺧُـ ُﺬ ُﻩ
ﺤ ﱡ
َ ﻻ هُـ َﻮ اﻟـ
ّ ( ﴿ اﻟّﻠ ُﻪ ﻻ إﻟ َﻪ إ69)

﴾..… ﻧَـ ْﻮ ٌم

﴾ Allahu laa ilaahe illa huuel-haiiulqaiiuum. La te-khudzuhu sinetu-ue laa
neum. Lehu maa fis-samauati ue ma fil-erd.
Men dze-lledzii ieşfe’u ’indehu illa bi-idznih.
I’alemu ma beine eidiihim ue ma khalfahum.
Ue la iuhiitune bişei-im-min ’ilmihi illa bima
şa-e uesi’a kursi-iuhus-semauati uel-erda
ue la ie-uuduhu hifzuhuma ue huel-’aliiul’aziim.255 ﴿
„Allah! În afară de El nu este
Dumnezeu, Cel Viu, Veşnicul! Nici aţipirea,
nici somnul nu-L cuprind. Ale Lui sunt cele
din ceruri şi cele de pe pământ! Cine este
acela care ar putea mijloci la El fără de
îngăduinţa Lui? El le ştie pe cele din faţa
lor şi pe cele din urma lor. Şi ei nu pricep
nimic din ştiinţa Sa în afară de ceea ce El
voieşte. Tronul Lui se întinde peste ceruri
şi peste pământ şi nu-I este grea păzirea
lor. El este Preaînaltul, Măreţul!”
[Al-Bakara:255]
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 ﻱُﺤﻴـﻲ،ﺤﻤْﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤُﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵﺮﻱ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ70)
ﺸ ﺮ َﻣ ﺮّات َﺑ ْﻌ َﺪ اﻟ َﻤ ْﻐ ﺮِب
ْﻋ
َ ) . ﻞ ﺵ ﻲ ٍء ﻗ ﺪﻱ ﺮ
ّ ﺖ و ُه َﻮ ﻋﻠﻰ ُآ
ُ َوﻱُﻤـﻴ
( وَاﻟﺼّـﺒْﺢ
Laa ilahe illallah uahdehu laa şeriike
lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu iuh-ii ue
iumiitu ue huua ’ala kulli şei-in qadiir.(de
zece ori după răsărit şi apus)
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal! A
Lui este Împărăţia şi Slava, El dăruieşte
viaţa şi cauzează moartea şi El este mai
presus de toate Atotputernic!”
(de zece ori după magreb şi fajr –
rugăciunea de seară şi dimineaţă
ﻼ
ً ﻋ َﻤ ـ
َ  َو، ﻃ ﱢﻴ ـ ﺒ ًﺎ
َ ﻋﻠْﻤـ ًﺎ ﻧ ﺎ ِﻓ ﻌ ـ ًﺎ َو ِرزْﻗـ ًﺎ
ِ ﻚ
َ ﺳ َﺄﻟُـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ َأ71)
(  ) َﺑﻌْﺪ اﻟﺴّﻼ ِم ﻣﻦ ﺻَﻼ ِة اﻟ َﻔﺠْﺮ. ﻼ
ً ُﻣ َﺘﻘَـﱠﺒ
Allahumme inni es-eluke ’ilmen naafi’an
ue rizqan taiiban, ue ’amalan mutaqabbala.
„O, Allah, mă rog la Tine pentru ştiinţa
folositoare şi vieţuire bună şi (pentru) fapte
care sunt acceptate!”
(să fie spusă după rugăciunea de
dimineaţă.)
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26. Rugă pentru călăuzire în luarea unei
decizii sau în alegerea căii cele drepte.
[Al-Istikhaara]
ﻚ
َ  َوَأﺳْـﺄﻟُـ،ك ِﺑﻘُـ ْﺪ َرﺗِـﻚ
َ ﺳ َﺘﻘْـ ِﺪ ُر
ْ  وَأ،ك ِﺑﻌِﻠﻤِﻚ
َ ﺳﺘَﺨﻴـ ُﺮ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ َأ72)
ﺖ
َ  َوَأﻧْـ،ﻋﻠَـ ﻢ
ْ  َوﺗَـ ْﻌﻠَـ ُﻢ وَﻻ َأ،ﻚ َﺗﻘْـ ِﺪ ُر وَﻻ َأﻗْـﺪِر
َ  َﻓ ِﺈﻧﱠـ،ﻚ اﻟﻌَﻈـﻴﻢ
َ ﻦ َﻓﻀْـِﻠ
ْ ِﻣ
- ﺟﺘَـﻪ
َ  َوُﻱﺴَـﻤﱢﻲ ﺣﺎ-ن هـﺬا اﻷﻣْـ َﺮ
ﺖ َﺗﻌْـَﻠ ُﻢ َأ ﱠ
َ ن ُآﻨْـ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإ،ﻋﻼّ ُم اﻟﻐُـﻴﻮب
َ
ﺴ ـ ْﺮ ُﻩ ﻟ ﻲ
 ﻓَﺎﻗْـ ُﺪ ْر ُﻩ ﻟﻲ َو َﻱ ﱢ،ﺧَـ ْﻴ ٌﺮ ﻟﻲ ﻓﻲ دﻱﻨـﻲ َوﻣَﻌـﺎﺵﻲ وَﻋﺎﻗِـ َﺒ ِﺔ َأﻣْـﺮي
ﺖ َﺗﻌْـَﻠ ُﻢ َأ ﱠ
َ ن ُآﻨْـ
ْ  َوِإ،ك ﻟﻲ ﻓﻴـﻪ
ْ ﺙـ ﱠﻢ ﺑﺎ ِر
ن هـﺬا اﻷﻣْـ َﺮ ﺵَـ ٌﺮ ﻟﻲ ﻓﻲ دﻱ ﻨ ـ ﻲ
ﻋﻨْـ ُﻪ وَاﻗْـ ُﺪ ْر ﻟﻲ اﻟﺨَـ ْﻴ َﺮ
َ ﺻ ِﺮﻓْﻨﻲ
ْ ﺻ ِﺮﻓْـ ُﻪ وَا
ْ  ﻓَﺎ،َوﻣَﻌـﺎﺵﻲ وَﻋﺎﻗِـ َﺒ ِﺔ َأﻣْـﺮي
. ن ﺙُـ ﱠﻢ َأ ْرﺿِـﻨﻲ ﺑِـﻪ
َ ﺚ آﺎ
ُ ﺣﻴْـ
َ
Allahumme innii estekhiruke bi’ilmike,
ue-esteqdiruke bi-qudretike, ue es-eluke min
fadlikel-’aziim fe-inneke teqdiru ue la eqdir,
ue te’alemu ue laa e’alemu, ue ente
’allamul-ghuiub. Allahumme in kunte
te’alemu enne hadzal-emre ...(şi se spune
respectivul lucru)... khairun lii fii diini ue
ma’aaşii ue ’aqibeti emrii feqdirhu-lii ue iessirhu lii thumme barik lii fihi, ue in kunta
te’alemu enne hadzaal-emre şerrun-lii fii
diinii ue ma’aaşii ue ’aqibeti emrii fesrifhu
annii ue-srifnii ’anhu ue-qdir lii el-khaira
haithu keane thumme-rdinii bihi.
Citându-l pe Jabir Ibn ’Abdullah, el a
spus: „Profetul ne-a învăţat să ne rugăm
întotdeauna pentru călăuzire, aşa cum
ne-ar fi învăţat un capitol din Coran.
El spunea: „Dacă vreunul dintre voi
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intenţionează
să-şi
asume
o
responsabilitate, să se roage două Rak’a
(unitate de rugăciune) şi după aceea să
spună ruga:
„O, Allah, caut îndrumare Ta în Ştiinţa
Ta, şi caut forţă în Puterea Ta şi îţi cer din
favorurile Tale nepieritoare, căci cu
adevărat Tu Poţi, în timp ce eu nu pot, şi
cu adevărat Tu Ştii, în timp ce eu nu ştiu,
şi Tu eşti Cunoscătorul celor nevăzute. O,
Allah, dacă ştii că acest lucru (şi menţionezi
lucrul care te apasă) este bun pentru mine
în religia mea, în viaţa mea şi în sfârşitul
ei, atunci porunceşte-l şi uşurează-l pentru
mine şi binecuvântează-mă cu el; şi dacă
ştii că acest lucru este rău pentru mine, în
religia mea, în viaţa mea şi în sfârşitul ei
atunci îndepărtează-l de mine, şi
îndepărtează-mă de el, şi hotărăşte pentru
mine ceea ce e bine, oricare ar fi acesta, şi
fă-mă mulţumit cu acesta.”
Cine caută călăuzire la Creatorul său şi
se consultă cu tovarăşii lui dreptcredincioşi şi apoi rămâne ferm în
hotărârea lui, nu regretă, căci Allah a zis:
﴾ ﻞ ﻋَﻠـﻰ اﷲ
ْ ﺖ َﻓ َﺘ َﻮآّـ
َ (﴿ وَﺵـﺎ ِو ْرهُـﻢ ﻓﻲ اﻷﻣْـ ِﺮ ﻓَـﺈِذا ﻋَـ َﺰﻣْـ73)
﴾Ue şauirhum fil-emri feidza azemte
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feteuekkel-’alallah ﴿
„…şi sfătuieşte-te cu ei asupra
treburilor, dar, odată ce ai luat hotărârea,
încrede-te în Allah. Şi datorită îndurării lui
Allah, tu, [Muhammed], ai fost aşa de
blând cu ei! Iar de ai fi fost fără blândeţe şi
aspru la inimă, ar fi fugit din preajma ta.
Deci iartă-le lor şi roagă-te [lui Allah]
pentru iertarea lor! Sfătuieşte-te cu ei
asupra treburilor, dar o dată ce ai luat o
hotărâre, încrede-te în Allah! Allah îi
iubeşte cu adevărat pe cei care se încred
[în El].”[3:159]
27. Pomenire spusă dimineaţa şi seara19
19. dimineaţa – după fajr până la răsăritul soarelui,
seara – după rugăciunea Asr până la apusul soarelui, deşi unii
învăţaţi spun: după asfinţit.

ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وَﺣ َﺪ ُﻩ ﻻ
ّ  ﻻ إﻟ َﻪ إ، ﻚ ﷲ وَاﻟﺤَﻤ ُﺪ ﷲ
ُ ﺴﻴْـﻨﺎ َوَأﻣْﺴـﻰ اﻟﻤـﻠ
َ ( أ ْﻣ74)
ب
 َر ﱢ، ﺵ ﻲ ٍء ﻗ ﺪﻱ ﺮ
َ ﻞ
ّ  و ُه َﻮ ﻋ ﻠ ﻰ آ،ﺤﻤْـﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤُـﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﺵَﺮﻱ
ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ، ﻚ ﺧَـﻴ َﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ هـﺬ ِﻩ اﻟﻠﱠـ ْﻴَﻠ ِﺔ َوﺧَـﻴ َﺮ ﻣﺎ َﺑﻌْـﺪَهـﺎ
َ أﺳْـ َﺄﻟُـ
َ هـﺬ ِﻩ اﻟﻠﱠـﻴْﻠ ِﺔ َو
، ﻞ وَﺳـﻮ ِء اْﻟﻜِـﺒَﺮ
ِ ﻦ ا ْﻟ َﻜﺴَـ
َ ﻚ ِﻣ
َ ب أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ
 َر ﱢ، ﺵ ﱢﺮ ﻣﺎ َﺑﻌْـﺪَهـﺎ
. ب ﻓﻲ اﻟﻘَـﺒْﺮ
ٍ ب ﻓﻲ اﻟﻨّـﺎ ِر َوﻋَـﺬا
ٍ ﻦ ﻋَـﺬا
ْ ﻚ ِﻣ
َ ب أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ
َر ﱢ
Emseina (dimineaţa-Asbahna) ue emsal
(dimineaţa-asbhal)-mulku lillahi, uelhamdulillahi laa ilahe illallah uahdehu la
şeriike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue
hua ’ala kulli şei-in qadiir, rabbi es-eluke
52

khaira ma fii hadzal-leili (dimineaţa-ieumi)
ue khaira ma be’adehu, ue e’udzu bike min
şerri hadzal-leili (dimineaţa-ieumi) ue-şerri
ma be’dehu, rabbi e’udzu bike minelkeseli
ue su-ilkiberi, rabbi e’udzu bike min
’adzabin fin-nari ue ’adzabin fil-qabr.
Seara:„Am înserat şi a înserat toată
împărăţia lui Allah. Nu există altă
divinitate în afară de Allah, Unicul, care nu
are pe nimeni egal, a Lui este Împărăţia şi
Slava şi El este Atotputernic. Domnul meu,
îţi cer din binele acestei nopţi şi din binele
a ceea ce o va urma şi caut adăpost la Tine
de răul din această noapte şi de răul a ceea
ce o va urma. Doamne, caut adăpost la
Tine de trândăvie şi de neputinţa
bătrâneţii. Doamne, caut adăpost la Tine
de chinurile Focului şi de chinul din
mormânt!”
… în acelaşi fel se spune şi dimineaţa:
„Am îndimineţat şi a îndimineţat toată
împărăţia lui Allah. Nu există altă
divinitate în afară de Allah, Unicul, care nu
are pe nimeni egal, a Lui este Împărăţia şi
Slava şi El este mai presus de toate
Atotputernic. Dumnezeul meu, îţi cer din
binele acestei zile şi din binele a ceea ce o
va urma şi caut adăpost la Tine de răul din
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această zi şi de răul a ceea ce o va urma.
Doamne, caut adăpost la Tine de trândăvie
şi de neputinţa bătrâneţii. Doamne, caut
adăpost la Tine de chinurile Focului şi de
chinul din mormânt!”
ت
ُ ﻚ َﻧ ﻤ ـ ﻮ
َ ﺤ ـ ﻴ ﺎ َو ِﺑ
ْ ﻚ َﻧ
َ  َو ِﺑ، ﻚ َأ ْﻣﺴَـﻴﻨﺎ
َ ﻚ َأﺻْـ َﺒﺤْﻨﺎ َو ِﺑ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِﺑ75)
. ﻚ اﻟﻨﱢـﺸﻮر
َ َوِإﻟَـ ْﻴ
Allahumme bike esbahna ue bike
emseina, ue bike neh-ia ue bike nemutu, ue
ileiken-nuşur.
„O, Allah, pe calea Ta am îndimineţat şi
pe calea Ta am înserat şi pe calea Ta trăim
şi murim şi la Tine este învierea noastră!”
ت
ُ ﻚ َﻧ ﻤ ـ ﻮ
َ  َو ِﺑ،ﻚ َﻧﺤْـ ﻴ ﺎ
َ  َو ِﺑ،ﻚ َأﺻْـ َﺒﺤْﻨﺎ
َ  َو ِﺑ،ﻚ َأ ْﻣﺴَـﻴﻨﺎ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِﺑ76)
. ﻚ اﻟﻤَﺼـﻴﺮ
َ َوِإﻟَـ ْﻴ
Allahumme bike emseina, ue bike
esbahna, ue bike neh-ia ue bike nemutu, ue
ileikel-masiir.
Seara:
„O, Allah, pe calea Ta am văzut seara şi
pe calea Ta am văzut dimineaţa şi pe calea
Ta trăim şi murim şi la Tine este învierea
noastră!”
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 َوأَﻧ ﺎ، ﻋﺒْـ ﺪُك
َ ﺧَﻠ ْﻘﺘَﻨـﻲ َوأَﻧﺎ
َ ،ﺖ
َ ﻻ َأ ْﻧ
ّ ﺖ َرﺑﱢـﻲ ﻻ إﻟ َﻪ إ
َ ( اﻟﻠّﻬـ ﱠﻢ َأ ْﻧ77)
، ﺻﻨَـﻌْﺖ
َ ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ، ﻄﻌْـﺖ
َ ﺳﺘَـ
ْ ك ﻣﺎ ا
َ ك َو َوﻋْـ ِﺪ
َ ﻋﻬْـ ِﺪ
َ ﻋَﻠـﻰ
ﻲ َوأَﺑـﻮ ُء ِﺑ َﺬﻧْـﺒﻲ ﻓَﺎﻏْﻔِـ ْﺮ ﻟ ﻲ َﻓ ِﺈﻧﱠـ ُﻪ ﻻ َﻱ ْﻐ ـ ِﻔ ُﺮ
ﻋﻠَـ ﱠ
َ ﻚ
َ ﻚ ِﺑ ِﻨﻌْـ َﻤﺘِـ
َ أَﺑـﻮ ُء ﻟَـ
.ﺖ
َ ﻻ َأ ْﻧ
ّ ب ِإ
َ اﻟﺬﱡﻧـﻮ
Allahumme ente rabbii la ilahe illa ente,
khalaqteni ue ene ’abduke, ue ene ’ala
ahdike ue ua’dike mas-tate’atu a’udzu bike
min şerri ma sana’tu, ebu-u leke bini’metike
’alei-ie, ue ebu-u bidzenbii, faghfir lii feinnehu la iaghfirudz-dzunube illa ente.
„O, Allah, Tu eşti Domnul meu, nu
există altă divinitate în afară de Tine, Tu
m-ai creat şi eu sunt robul Tău şi mă
supun legământului şi poruncilor Tale pe
cât pot. Caut adăpost la tine de răul pe
care l-am comis. Mă întorc către Tine cu
darurile Tale, mă întorc către Tine cu
păcatul, aşadar, cer iertarea Ta, căci cu
adevărat nimeni nu poate ierta păcatul în
afară de Tine!”
، ﺵـﻚ
ِ ﺣ َﻤ َﻠ ـ َﺔ ﻋَـ ْﺮ
َ  َوُأﺵْـ ِﻬ ُﺪ، ﺖ َُأﺵْـ ِﻬﺪُك
ُ ﺤ
ْ ﺻﺒَـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ َأ78)
ك ﻻ
َ ﺖ َوﺣْـ َﺪ
َ ﻻ َأﻧْـ
ّ ﷲ ﻻ إﻟ َﻪ إ
ُ ﺖا
َ ﻚ َأﻧْـ
َ  َأﻧﱠـ، ﺧﻠْـﻘِﻚ
َ  َوﺟَﻤـﻴ َﻊ، َوﻣَﻼ ِﺋ َﻜﺘِﻚ
ﺼﺒِﺢ
ْ ﻦﻱ
َ )أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺣﻴ. ك َورَﺳـﻮﻟُـﻚ
َ ﺵَﺮﻱ
َ ﻋﺒْـ ُﺪ
َ ﺤﻤّـﺪًا
َ ن ُ ُﻣ
 َوَأ ﱠ، ﻚ ﻟَـﻚ
(أ ْو ﻱﻤﺴﻲ
Allahumme innii asbahtu uşhiduke, ue
uşhidu hamalata ’arşike, ue melaiketeke, ue
gemi’a khalqike, enneke ente-Allahu la ilahe
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illa ente, uahdeke la şeriike leke, ue enne
Muhammeden ’abduke ue
resuluk. (de
patru ori dimineaţa şi de patru ori seara)
„O, Allah, cu adevărat, am îndimineţat
şi mă rog Ţie, Stăpân al Tronului Tău, al
îngerilor Tăi şi al întregii creaţii, care stau
mărturie că Tu eşti Allah, nu există altă
divinitate în afară de Tine, Unicul, care nu
ai pe nimeni egal şi că Muhammed este
robul şi Mesagerul Tău.” (de patru ori
dimineaţa şi seara)20
20. seara se citeşte (emseitu) am înserat

în loc de

(asbahtu) am îndimineţat

ﻚ
َ  َﻓﻤِـ ْﻨ، ﺧﻠْـﻘِﻚ
َ ﻦ
ْ ﻦ ِﻧﻌْـ َﻤ ٍﺔ أَو ِﺑ َﺄﺣَـ ٍﺪ ﻣِـ
ْ ﺢ ﺑﻲ ﻣِـ
َ ﺻ َﺒَـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻣﺎ َأ79)
. ﺸﻜْـﺮ
ﻚ اﻟ ﱡ
َ ﺤﻤْـ ُﺪ َوﻟَـ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ  َﻓﻠَـ، ﻚ ﻟَـﻚ
َ ك ﻻ ﺵﺮﻱ
َ َوﺣْـ َﺪ
Allahumme maa asbaha bii min ni’metin,
eu bi-ahadin min khalqike feminke uahdeke
laa şeriike lek, felekel-hamdu ue lekeşşukre.
„O, Allah, în dimineaţa aceasta fiecare
dar pe care eu sau o parte a creaţiei Tale lam primit este numai de la Tine, Unicul,
care nu ai pe nimeni egal, şi pentru Tine
este toată slava şi către Tine sunt toate
mulţumirile.”
… cine spune acest lucru dimineaţa va
avea cu adevărat o zi bună şi cine spune
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acest lucru seara21 va avea o noapte bună.
21. seara se citeşte în seara aceasta, în loc de în
dimineaţa

 اﻟ ّﻠ ُﻬ ـ ﱠﻢ، ﺳﻤْـﻌﻲ
َ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻋﺎﻓِـﻨﻲ ﻓﻲ، ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻋﺎﻓِـﻨﻲ ﻓﻲ َﺑﺪَﻧـﻲ80)
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ. ﺖ
َ ﻻ اﻟﻠّﻪ َأﻧْـ
ّ  ﻻ إﻟ َﻪ إ، ﻋﺎﻓِـﻨﻲ ﻓﻲ َﺑﺼَـﺮي
Allahumme
’aaf inii
f ii
bedenii,
Allahumme ’aafinii fii sem’ii, Allahumme
’aafinii fii basarii, laa ilaahe illa ente. (de
trei ori)
„O, Allah, dă-i trupului meu sănătate,
dă-i auzului meu sănătate, dă-i văzului
meu sănătate. Nu există altă divinitate în
afară de Tine!”(de trei ori)
ﻦ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  َوأَﻋـ ﻮ ُذ ِﺑ،  وَاﻟﻔَـ ْﻘ ﺮ، ﻦ ا ْﻟﻜُـﻔﺮ
َ ﻚ ِﻣ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧّـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ81)
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ. ﺖ
َ ﻻ َأﻧْـ
ّ  ﻻ إﻟ َﻪ إ، ب اﻟﻘَـﺒْﺮ
ِ ﻋَﺬا
Allahumme innii e’uudzu bike minelkufri, uel-faqri, ue e’uudzu bike min
’adzaabil-qabr, laa ilahe illa anta.(de trei ori)
„O, Allah, caut adăpost la Tine de
necredinţă şi sărăcie şi caut adăpost la
Tine de chinul mormântului. Nu există altă
divinitate în afară de Tine!” (de trei ori)
ش
ِ ب اﻟ َﻌ ْﺮ
ﺖ َو ُه َﻮ َر ﱡ
ُ ﻋﻠَـﻴ ِﻪ َﺗ َﻮآﱠـ ﻠ
َ ﻻ ُه َﻮ
ّ ﻲ اﻟّﻠ ُﻪ ﻻ إﻟ َﻪ إ
َ ﺴﺒِـ
ْﺣ
َ (82)
(ﺼﺒِﺢ وَﻱﻤﺴﻲ
ْ ﻦﻱ
َ  ) ﺳﺒﻊ َﻣﺮّات ﺣﻴ. اﻟﻌَﻈـﻴﻢ
Hasbi-Allahu la ilaahe illa hu, ’aleihi
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teuekkeltu ue hua rabbul-’arşil-’aziim.( de
şapte ori când se luminează şi se
înserează )
„Allah este îndeajuns pentru mine, nu
există altă divinitate în afară de El, în El
mă încred şi El este Stăpânul tronului
divin!” (de şapte ori dimineaţa şi seara)
 )ﺙ ﻼﺙ ًﺎ إِذا. ﺧﻠَـﻖ
َ ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ
ْ ت ِﻣ
ِ ت اﻟّﻠ ِﻪ اﻟﺘّـﺎﻣّـﺎ
ِ ( أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ َﻜﻠِﻤـﺎ83)
(أﻣﺴﻰ
E’udzu bikelimatillahit-tammati min şerri
ma khalaq. (de trei ori seara)
„Caut
adăpost
în
perfecţiunea
Cuvântului lui Allah de răul pe care l-a
creat.” (de trei ori când înserează)
، ﻚ اﻟﻌَـ ْﻔ َﻮ وَاﻟﻌـﺎﻓِـﻴ َﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْـ ﻴ ﺎ وَاﻵﺧِـ ﺮَة
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أﺳْـ َﺄﻟُـ84)
َ ﻚ اﻟﻌَـ ْﻔ َﻮ وَاﻟﻌـﺎﻓِـﻴ َﺔ ﻓﻲ دﻱﻨﻲ َو ُدﻧْـﻴﺎ
َ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أﺳْـ َﺄﻟُـ
، ي وَأهْـﻠﻲ وَﻣﺎﻟـﻲ
ي
ﻦ َﻱ َﺪ ﱠ
ِ ﺣ َﻔﻈْـﻨﻲ ﻣِﻦ ﺑَـﻴ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا، ﻦ َروْﻋﺎﺗـﻲ
ْ ﺳﺘُـ ْﺮ ﻋـﻮْراﺗﻲ وَﺁﻣِـ
ْ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا
 َوأَﻋـ ﻮ ُذ،  َو ِﻣ ﻦ َﻓ ﻮْﻗـ ﻲ، ﺵ ﻤ ـ ﺎﻟ ﻲ
ِ ﻋﻦ
َ ﺧﻠْﻔـﻲ َوﻋَﻦ ﻱَﻤـ ﻴ ﻨ ﻲ َو
َ َوﻣِﻦ
. ل ﻣِﻦ َﺗﺤْﺘـﻲ
َ ﻚ أَن ُأﻏْـﺘﺎ
َ ﻈﻤَـ ِﺘ
َ ِﺑ َﻌ
ﻞ
ب آـ ﱢ
ض َر ﱠ
ِ ت وَاﻷ ْر
ِ ﺴ ﻤ ﺎوا
ّ ﺐ وَاﻟﺸّـﻬﺎ َد ِة ﻓ ﺎﻃِـ َﺮ اﻟ
ِ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻋﺎﻟِـ َﻢ اﻟﻐَـ ْﻴ
ّ ن ﻻ إِﻟـ َﻪ ِإ
ْ ﺵﻬَـ ُﺪ َأ
ْ  َأ، ﺵَـﻲ ٍء َوﻣَﻠﻴـﻜَﻪ
ﻚ ﻣِﻦ ﺵَـ ﱢﺮ َﻧﻔْﺴـﻲ
َ  أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ، ﻻ َأﻧْﺖ
ف ﻋَﻠـﻰ َﻧ ْﻔ ﺴ ـ ﻲ ﺳ ﻮءًا َأ ْو
َ ن َأ ْﻗﺘَـ ِﺮ
ْ  َوَأ، ن َوﺵِـ ْﺮآِﻪ
ِ ﺸﻴْـﻄﺎ
َوﻣِﻦ ﺵَـ ﱢﺮ اﻟ ﱠ
. َأﺟُـﺮﱠ ُﻩ إِﻟـﻰ ُﻣﺴْـﻠِﻢ
Allahumme innii es-elukel-’afua uel’aafiete fid-dunia uel-akhireti, Allahumme
innii es-elukel-’afua uel ’aafiete fii diini ue
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duniaaia, ue ahlii ue maalii, Allahumme
ustur ’auraatii, ue aamin rau’aatii,
Allahumme ihfiznii min beini iedeiie, ue min
khalfi, ue ’an iemiinii, ue ’an şimaalii, ue
min feuqii, ue a’uudzu bi’azametike en
ughtale min tahtii.
Allahumme ’alimel-ghaibi ueş-şehadeti,
faatires-semauati uel-erdi rabbe kulli şeiin
ue meliikehu, eşhedu en la ilaahe illa ente
a’uudzu bike min şerri nefsii ue min şerrişşeitaani ue şirkihi, ue en eqterife ’ala nefsii
su-en eu egiurrehu ila muslim.
„O, Allah, cer iertarea Ta şi prosperitate
în viaţa aceasta şi în cea de apoi. O, Allah,
cer iertarea Ta şi prosperitate în religia mea
şi lumea mea, în familia şi în averea mea.
O, Allah, acoperă-mi goliciunea şi spulberă
teama mea. O, Allah, apără-mă din faţă şi
din spate şi din dreapta şi din stânga şi de
deasupra, şi caut adăpost în Măreţia Ta
să nu mă înghită pământul!”
„O, Allah, Cunoscător al tuturor celor
văzute şi nevăzute, Creator al cerurilor şi al
Pământului, Stăpân şi Stăpânitor al
tuturor lucrurilor, mărturisesc că nu există
altă divinitate în afară de Tine. Caut
adăpost la Tine de răul din sufletul meu şi
de răul şi ispita diavolului22 şi de a
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nedreptăţi sufletul
musulman.”

meu

sau

un

alt

22. ispita diavolului – a-i asocia pe alţii cu Allah în acele
lucruri care sunt numai ale Lui. Acestea se pot întrevedea în: a)
credinţă – a crede că altul în afară de Allah are puterea de a face
bine sau rău; b) vorbire – a jura pe altul în afară de Allah; c) fapte
– plecăciunea sau prosternarea în faţa altora în afară de Allah.

ض وَﻻ ﻓ ﻲ
ِ ﷲ اﻟﺬي ﻻ َﻱﻀُـ ﱡﺮ َﻣ َﻊ اﺳﻤِـ ِﻪ ﺵَﻲ ٌء ﻓﻲ اﻷ ْر
ِ ( ﺑِﺴـ ِﻢ ا85)
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ. اﻟﺴّﻤـﺎ ِء وَهـ َﻮ اﻟﺴّﻤـﻴ ُﻊ اﻟﻌَﻠـﻴﻢ
Bismillahil-ledzii laa iedurru me’asmihi
şei-un fil-erdi ue la fis-semaa-i ue huessemi’ul-’aliim. (de trei ori)
„În numele lui Allah, cu numele celui
căruia nimic nu poate face rău nici pe
pământ, nici în ceruri şi El este
Atoatevăzător, Atoateştiutor!” (de trei ori)
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ. ﷲ َرﺑﱠـ ًﺎ َوﺑِﺎﻹﺳْﻼ ِم دﻱـﻨ ًﺎ َو ِﺑ ُﻤﺤَـ ﱠﻤ ٍﺪ َﻧ ِﺒﻴّـ ًﺎ
ِ ﺖ ﺑِﺎ
ُ ( رَﺿﻴـ86)
Radiitu billahi rabben, ue bil-islami
diinen, ue bi Muhammedin (Sallalahu Aleihi
ue Sellem) nabiian. (de trei ori)
„Sunt mulţumit cu Allah ca Stăpân, cu
Islamul ca religie şi Muhammed ca
profet!” (de trei ori)
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 َو ِزﻧَـ َﺔ، ﺴ ـ ﻪ
ِ  َورِﺿ ـ ﺎ َﻧ ْﻔ، ﺧﻠْـﻘِﻪ
َ ﻋ َﺪ َد
َ ﺤﻤْـ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ َو ِﺑ
ِ نا
َ ﺳﺒْﺤـﺎ
ُ (87)
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ.  َوﻣِـﺪا َد َآﻠِﻤـﺎﺗِـﻪ، ﻋَـ ْﺮﺵِـﻪ
Subhanallahi ue bihamdihi ’adede
khalqihi ue rida-e nefsihi ue zinete ’arşihi ue
midaade kelimaatihi.( de trei ori )
„Cât de măreţ este Allah şi eu îl slăvesc
prin numărul creaţiei Sale şi plăcerii Sale,
şi prin greutatea tronului Său, şi prin forţa
Cuvintelor Sale [revelate]”. (de trei ori)
( )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة. ﺤﻤْـ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ َو ِﺑ
ِ نا
َ ﺳﺒْﺤـﺎ
ُ (88)
Subhanallahi ue bi-hamdihi. ( de o sută
de ori )
„Cât de măreţ este Allah! Slavă lui
Allah!” (de o sută de ori)
ْ ﺻﻠِـ
ْ  َأ، ﺳﺘَـﻐـﻴﺚ
ْ ﻚ َأ
ِ ﺣﻤَـ ِﺘ
ْ ﻲ ﻱﺎ َﻗﻴّـﻮ ُم ﺑِـ َﺮ
( ﻱﺎ ﺣَـ ﱡ89)
ﺢ ﻟﻲ ﺵَـﺄْﻧـﻲ ُآﻠﱠـﻪ
.  وَﻻ َﺗﻜِﻠـﻨﻲ إِﻟﻰ َﻧﻔْـﺴﻲ ﻃَـ ْﺮ َﻓ َﺔ ﻋَـﻴﻦ،
Ya haiiu, ya qaiium bi-rahmetike
esteghithu, eslih lii şe-nii kullehu ue la
takilnii ila nefsii tarfete ’ain.
„O, Tu, Cel Viu, Cel Veşnic,
AtotSusţinător, în mila Ta caut ajutor,
îndreaptă pentru mine toate treburile şi nu
mă lăsa cu mine însumi nici măcar pentru
o clipă.”
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 و ُه َﻮ،ﺤﻤْـﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤُـ ْﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵَـﺮﻱ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ90)
( )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة. ﻋﻠﻰ ُآﻞّ ﺵَﻲ ٍء ﻗَﺪﻱﺮ
Laa ilahe illa Allah, uahdehu la şeriike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hue ’ala
kulli şei-in qadiir.( de o sută de ori )
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal! A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic.” (de o sută de
ori în fiecare zi)
 اﻟ ّﻠ ُﻬ ـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـ ﻲ، ب اﻟﻌـﺎﻟَﻤ ـ ﻴ ﻦ
ﷲ َر ﱢ
ِ ﻚ
ُ ﺢ اﻟﻤُـﻠ
ْ ﺻﺒَـ
ْ ﺻﺒَـﺤْـﻨﺎ َوَأ
ْ ( َأ91)
َ  ﻓَـ ْﺘ، ﻚ ﺧَـ ْﻴ َﺮ هـﺬا اﻟـ َﻴﻮْم
َ أﺳْـ َﺄﻟُـ
،  وَﻧـ ﻮ َر ُﻩ َوﺑَـ َﺮ َآ َﺘ ـ ُﻪ، ﺼ ـ َﺮ ُﻩ
ْ  َو َﻧ، ﺤ ُﻪ
. ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ ﻓـﻴ ِﻪ َوﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ َﺑﻌْـﺪَﻩ
ْ ﻚ ﻣِـ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ﺑِـ، َوهُـﺪا ُﻩ
Asbahna ue asbahal-mulku lillahi rabbil’aalemin, Allahumme innii es-eluke khaira
hadzal-ieumi, fethahu, ue nasrahu, ue
nuurahu, ue berekeatahu, ue hudaahu, ue
a’uudzu bika min şerri ma fiihi ue şerri ma
be’adehu.
„Am îndimineţat şi a îndiminiţat toată
împărăţia lui Allah. O, Allah, îţi cer binele
acestei zile, şi triumful ei, şi victoriile ei, şi
lumina ei, şi binecuvântarea ei, şi
călăuzirea ei. Caut adăpost la Tine de răul
din această zi şi de răul care o urmează.”
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ﻚ
َ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أﺳْـَﺄﻟُـ، ب اﻟﻌـﺎﻟَﻤـﻴﻦ
ﷲ َر ﱢ
ِ ﻚ
ُ ﺴﻴْـﻨﺎ َوَأﻣْﺴـﻰ اﻟﻤُـﻠ
َ ( َأ ْﻣ92)
،  وَﻧـ ﻮرَهـ ﺎ َوﺑَـ َﺮ َآ َﺘ ـ ﻬ ـ ﺎ، ﺼ ـ ﺮَهـ ﺎ
ْ  َو َﻧ،  َﻓ ْﺘﺤَﻬـﺎ، ﺧَـ ْﻴ َﺮ هـﺬ ِﻩ اﻟﻠﱠـ ْﻴﻠَﺔ
. ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ ﻓـﻴﻬـ ِﺎ َوﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ َﺑﻌْـﺪَهـﺎ
ْ ﻚ ﻣِـ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ﺑِـ، َوهُـﺪاهـﺎ
Emseina ue emsal-mulku lillahi rabbil’alemin, Allahumme inni es-eluke khaira
hadzihil-leile, fethaha, nasraha, nuraha, ue
bereketeha, ue hudaha, ue e’udzu bike min
şerri ma fiha ue şerri ma be’adeha.
Am înserat şi a înserat împăraţia lui
Allah Domnul lumilor, o, Doamne îţi cer
din binele acestei nopţi şi triumful ei, şi
victoriile
ei,
şi
luminna
ei,
şi
binecuvântarea ei şi călăuzirea ei. Caut
adăpost la tine de răul din această noapte
şi de răul care urmează.
(în acelaşi mod se spune seara)23
23. seara, ruga e citită în felul următor: în limba arabă
asbahtu se citeşte emseitu

Mesagerul lui Allah a zis: „Cine spune
dimineaţa:
 و ُه َﻮ،ﺤ ْﻤ ﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤُﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵَﺮﻱ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ93)
. ﻋﻠﻰ ُآﻞّ ﺵَﻲ ٍء ﻗَـﺪﻱﺮ
Laa ilahe illa Allah, uahdehu la şeriike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hue ’ala
kulli şei-in qadiir.( de zece ori )
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal, a
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Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic!” (de zece ori)
Este răsplătit ca şi cum ar elibera un sclav
dintre copiii lui Ismail şi zece dintre
păcatele sale sunt şterse şi va urca zece
trepte, şi va fi la adăpost sigur de diavol
până seara. De asemenea, dacă spune
acest lucru seara, va fi ferit de orice pericol
până dimineaţa.”
،  َوﻋَﻠـﻰ َآﻠِـ َﻤ ِﺔ اﻹﺧْـ ﻼص، ( أﺻْـ َﺒﺤْﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ِﻓﻄْـ َﺮ ِة اﻹﺳْﻼم94)
ﺴﻠِـﻤ ًﺎ وَﻣـﺎ
ْ ﻦ َﻧﺒِـﻴﱢﻨﺎ ُﻣﺤَـ ﱠﻤ ٍﺪ َوﻋَﺎـﻰ ِﻣﻠﱠـ ِﺔ أﺑﻴﻨـﺎ ِإﺑْـﺮاهﻴـ َﻢ ﺣَﻨﻴـﻔ ًﺎ ُﻣ
ِ وَﻋﻠـﻰ دﻱ
. ﻦ اﻟﻤُﺸـﺮِآﻴـﻦ
َ ن ِﻣ
َ آـﺎ
Asbahnaa ’ala fitratil-islami, ue ’ala
kelimetil-ikhlas, ue ’ala dini nebiina
Muhammedin (Sallalahu Aleihi ue Sellem) ue
’ala milleti abiinaa Ibrahiime haniifen
muslimen ue ma keane minel-muşrikiin.
Am
îndimineţat în naturaleţea24
islamului, în devoţiune25 şi în religia
profetului nostru Muhammed, şi în religia
străbunului nostru Avraam, care a fost un
drept-credincios musulman şi nu era
printre cei care-i fac asociaţi lui Allah.26
24. În limba arabă „al-fitrah”. Este destul de dificil de
redat într-o limbă străină, într-un singur cuvânt, înţelesul acestui
termen. Al-Fitrah - aşa cum sunt lucrurile în natura lor, aşa cum
au fost ele lăsate, orânduite de Allah …
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25. adică, mărturiseşte credinţă.
26. Seara se citeşte ………, în loc de ……...

’Abdullah Ibn Khubaib a spus:
„Mesagerul lui Allah mi-a zis: „Recită!” Eu
am întrebat: „O, Mesager al lui Allah, ce să
recit?” El a zis: „Recită:
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
[112– ص
ْ ﻹﺧْـﻼ
ِ]ا
﴾..… ﷲ َأﺣَـ ٌﺪ
ُ ﻞ هُـ َﻮ ا
ْ ( ﴿ ﻗُـ95)
Bismillahir-rahmair-rahim
﴾Qul
hual l ahu
ah ad﴿1﴾All ahu s-

samed ﴿2﴾Lem ielid ue lem iuuled ﴿3﴾Ue
lem iekul-lehu kufu-uen ahad﴿4
1.
Spune: „El este Allah, Cel Unic!
2. Allah este Stăpânul!
3. El nu zămisleşte şi nu este născut.
4. Şi El nu are pe nimeni egal!”
[Capitolul Al-Ikhlas 112]

[113– ﻖ
ْ ﴾ ] اﻟ َﻔﻠَـ..…ﻖ
ِ ب اﻟ َﻔﻠَـ
ﻞ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ َﺮ ﱢ
ْ ( ﴿ ﻗُـ96)
Bismillahir-rahmair-rahim
﴾Qul e’udzu birabbil-felaq﴿1﴾Min şerri

ma khalaq﴿2﴾Ue min şerri ghasiqin idza ue
qab﴿3﴾Ue

min

şerrin-neffathati
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f il-

uqad﴿4﴾Ue min şerri hasidin idza hased﴿5
[Capitolul 113]
În numele lui Allah Cel Milostiv,
Îndurător
1. Spune: „Eu caut adăpost la Stăpânul
revărsatului zorilor
2. Împotriva răului [venind] de la ceea ce
El a creat
3. Şi împotriva răului întunericului care
se aşterne
4. Şi împotriva răului vrăjitoarelor care
suflă în noduri
5. Şi împotriva răului pizmuitorului când
pizmuieşte
[Capitolul Al-Falaq - 113]
[114-﴾ ] اﻟـﻨّﺎس..…س
ِ ب اﻟﻨّـﺎ
ﻞ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ َﺮ ﱢ
ْ ( ﴿ ﻗُـ97)
Bismillahir-rahmair-rahim﴾Qul e’udzu
birabbin-nas﴿1﴾Melikin-nas ﴿2﴾Il ahin-

nas﴿3﴾Min

şerril-uesuasil-khannas ﴿4﴾

Elledzi iu-ues-uisu fi sudurin-nas﴿5﴾Minelginneti uen-nas﴿6 [de trei ori]
În numele lui Allah Cel Milostiv,
Îndurător
1. Spune: „Eu caut adăpost la Domnul
oamenilor,
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2. Stăpânul oamenilor,
3. Dumnezeul oamenilor,
4. Împotriva răului ademenitorului fugar
5. Care şopteşte în piepturile oamenilor,
6. Împotriva [şoaptelor] djinilor
şi
oamenilor.”
[Capitolul An-Nas-114]
… seara şi dimineaţa de trei ori, căci va fi
suficient.
28. Pomenire înainte de somn
- În fiecare noapte, când era vremea de
culcare, Profetul îşi unea palmele, scuipa27
în ele, recita ultimele trei capitole28 din
Coran şi apoi îşi curăţa cât de mult posibil
cu mâinile întregul corp, începând cu capul
şi cu faţa, continuând apoi cu celelalte
părţi ale corpului. Făcea acest lucru de trei
ori.
27. era o formă de suflat format în cea mai mare parte
din aer şi doar puţină salivă.
28. Capitolele Al-Iklaas, Al-Falaq, An-Naas

- De asemenea, Profetul a zis: „Când te
pregăteşti de culcare, recită „aayet-ulkursiyy”30 până la sfârşitul versetului
pentru că te vei afla sub protecţia lui Allah
şi nici un rău nu te va atinge până
dimineaţa.
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30. „Versetul Tronului”, cap. 2:255

- Profetul a mai zis: „Acela care recită
noaptea ultimele două versete din capitolul
„Al-Baqara” va fi protejat, căci cele două
versete vor fi de ajuns pentru el.”31
﴾.…ن
َ ﻦ َرﺑﱢـ ِﻪ وَا ْﻟﻤُـ ْﺆﻣِﻨـﻮ
ْ ل ِإَﻟﻴْـ ِﻪ ِﻣ
َ ل ﺑِﻤـﺎ ُأﻧْـ ِﺰ
ُ ﻦ اﻟﺮﱠﺳـﻮ
َ ( ﴿ ءا َﻣ98)
E’uudzu billahi mineş-şeitaanir-ragiim
﴾Aamener-resuulu bimaa unzile ileihi
minr-rabbihi uel-mu-minune, kullun
amene billahi ue mela-iketihi ue kutubihi
ue rusulihi la nuferriqu beine ahadim-mirrusulihi ue qaaluu semi’naa ue ata’anaa
ghufraneke
rabbenaa
ue
ileikelmasiir﴿285﴾La iukellifullahu nefsen illa
us’ahaa leha maa kesebet ue ’aleihaa
maktesebet, rabbenaa la tu-akhidzna in
nesiinaa eu akhta-na rabbenaa ue la
tahmil ’aleina isren kamaa hamaltahu
’alelledziina min qablinaa rabbenaa ue la
tuhammilna maa la taaqate lena bihi ua’fu
’anna uaghfirlena ue-rhamnaa ente
meulaana fansurnaa ’alal-qaumil-keafiriin.
﴿286

﴾Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost
pogorât de la Domnul său, asemenea şi
drept-credincioşii. Fiecare [dintre ei] a
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crezut în Allah, în îngerii Lui, în scripturile
Lui şi în trimişii Lui. [Ei zic]: „Noi nu facem
nici o deosebire între vreunul dintre trimişii
Săi [şi ceilalţi]”. Şi ei au zis: „Noi auzim şi
ne supunem! Iertarea Ta [o implorăm],
Doamne, şi la Tine este întoarcerea!﴿
285﴾Allah nu impune nici unui suflet decât
ceea ce este în putinţa lui. El are ca
răsplată ceea ce şi-a agonisit [din faptele
bune] şi ca pedeapsă ceea ce a dobândit
[din faptele rele]. Doamne, nu ne pedepsi
pe noi, dacă am uitat sau am greşit!
Doamne, nu ne împovăra pe noi cu grea
povară, aşa cum i-ai împovărat pe cei
dinaintea noastră. Doamne nu ne împovăra
pe noi cu ceea ce nu putem îndura! Şi
şterge-ne nouă greşalele noastre şi iartă-ne
pe noi şi fii milostiv cu noi! Tu eşti
Ocrotitorul nostru, ajută-ne pe noi să
izbândim asupra celor necredincioşi!﴿
[Al-Baqara:285,286]
31. adică: îl vor proteja de tot ce ar putea să-i facă rău.

- Dacă vreunul dintre voi se ridică din
patul său şi apoi se întoarce în el, trebuie
să-l scuture de praf cu marginea
veşmântului său de trei ori, pentru că nu
se ştie ce s-a întâmplat în absenţa lui şi
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când se întinde, trebuie să spună ruga:
ﺖ
َ ﺴ ـ ْﻜ
َ  َﻓ ﺈِن َأ ْﻣ،ﻚ َأ ْر َﻓﻌُـ ﻪ
َ  َو ِﺑ، ﺟﻨْـﺒﻲ
َ ﺖ
ُ ﺿﻌْـ
َ ﻚ َرﺑﱢـﻲ َو
َ ﺳ ِﻤ
ْ ( ﺑِﺎ99)
ك
َ ﻋ ﺒ ـ ﺎ َد
ِ ﻆ ِﺑ ﻪ
ُ ﺤ َﻔ ـ
ْ ﺣ َﻔﻈْـﻬﺎ ﺑِﻤ ـ ﺎ َﺗ
ْ ﺳ ْﻠﺘَـﻬﺎ ﻓﺎ
َ ن َأ ْر
ْ  َوِإ، َﻧﻔْﺴـﻲ ﻓﺎ ْرﺣَـﻤْﻬﺎ
. اﻟﺼّـﺎﻟِﺤـﻴﻦ
Bismike rabbii uada’tu gembii ue bike
erfa’uhu fe in emsekte nefsii ferhamhaa ue
in arsaltehaa fehfazha bima tahfazu bihi
’ibaadekes-saalihiin.
„În numele Tău, Doamne, mă întind şi
în numele Tău mă ridic, aşa că, dacă îmi
vei ţine sufletul, ai milă de el şi, dacă îmi
vei înapoia sufletul, ai grijă de el, aşa cum
faci cu sufletele robilor Tăi dreptcredincioşi!”
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱠـ100)
ﻚ ﻣ َﻤ ـ ﺎﺗـ ﻬ ﺎ
َ ﺖ َﺗ َﻮﻓّـ ﺎهـ ﺎ َﻟ
َ ﺖ َﻧﻔْﺴـﻲ َوَأﻧْـ
َ ﺧﻠَـ ْﻘ
َ ﻚ
 اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱠـﻲ. ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟَـﻬﺎ
ْ ن َأ َﻣﺘﱠـﻬﺎ ﻓَﺎ
ْ  َوِإ، ﺣ َﻔﻈْـﻬﺎ
ْ ﺣ َﻴﻴْـﺘَﻬﺎ ﻓﺎ
ْ ن َأ
ْ  ِإ، َو َﻣﺤْـﻴﺎهﺎ
. ﻚ اﻟﻌـﺎﻓِـﻴَﺔ
َ َأﺳْـ َﺄﻟُـ
Allahumme inneke khalaqta nefsii ue
ente teuaffaahaa leke mamatuha ue
mahiaha in ahieitaha feahfazha ue in
amattaha feghfir leha. Allahumme inni eselukel-’aafieh.
„O, Allah, cu adevărat, Tu mi-ai creat
sufletul şi Tu îi vei lua viaţa. Ţie îţi aparţine
viaţa şi moartea lui! Dacă îmi vei ţine
sufletul în viaţă, protejează-l şi dacă îi vei
lua viaţa, iartă-l. O, Allah, mă rog la Tine
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pentru sănătate!”
Profetul îşi punea palma dreaptă sub pe
obrazul drept când se pregătea să adoarmă
şi se ruga:
( )ﺙﻼﺙ ًﺎ. ﺚ ﻋِﺒـﺎدَك
ُ ﻚ ﻱَـ ْﻮ َم َﺗﺒْـ َﻌ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻗِﻨـﻲ ﻋَﺬاﺑَـ101)
Allahumme qinii ’adzaabeke ieume
tab’athu ’ibadeke.( de trei ori )
„O, Allah, protejează-mă de pedeapsa Ta
în ziua în care robii Tăi sunt înviaţi!” (de
trei ori)
. ت َوَأﺣْـﻴﺎ
ُ ﻚ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ أَﻣـﻮ
َ ( ﺑِﺎﺳْـ ِﻤ102)
Bismikallahumme emuutu ue ehia.
„În numele Tău, O, Allah, trăiesc şi
mor!”
„Să nu vă îndrum pe voi doi32 spre ceva
mai bun decât un sclav? Când vă duceţi la
culcare, spuneţi:
(ن اﷲ )ﺙﻼﺙ ًﺎ وﺙﻼﺙﻴﻦ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ
ُ (103)
32. Profetul s-a adresat lui ’Ali şi Fatimei – Allah să fie
mulţumiţi de ei – când l-au abordat cu privire la un sclav care să-i
ajute la treburile gospodăreşti.

Subhaanallah.( de treizeci şi trei ori)
„Cât de măreţ (este) Allah este!” (de
treizeci şi trei de ori)
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(( اﻟﺤﻤ ُﺪ ﷲ )ﺙﻼﺙ ًﺎ وﺙﻼﺙﻴﻦ104)
Elhamdulillah.( de treizeci şi trei de ori)
„Toată slava se cuvine lui Allah!” (de
treizeci şi trei de ori)
(ﷲ أآْـﺒﺮ )أرﺑﻌ ًﺎ وﺙﻼﺙﻴﻦ
ُ ( ا105)
Allahu akbar.( de treizeci şi patru de ori)
„Allah este Cel mai Mare!” (de treizeci şi
patru de ori)
…căci ruga asta este într-adevăr mai
bună pentru voi decât un sclav.”
 َرﺑﱠﻨـﺎ، ش اﻟﻌَﻈـﻴﻢ
ِ ب اﻟﻌَـ ْﺮ
ﺴﺒْـ ِﻊ َو َر ﱠ
ت اﻟ ﱠ
ِ ب اﻟﺴّﻤـﻮا
( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َر ﱠ106)
، ل اﻟﺘﱠـﻮْرا ِة وَاﻹﻧْﺠـﻴﻞ
َ  َوﻣُـ َﻨ ﱢﺰ، ﺐ وَاﻟﻨﱠـﻮى
ﻖ اﻟﺤَـ ﱢ
َ  ﻓﺎﻟِـ، ﻞ ﺵَـﻲء
ب آُـ ﱢ
َو َر ﱠ
 اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ. ﺖ ﺁﺧِـ ٌﺬ ﺑِﻨـﺎﺻِـ َﻴﺘِﻪ
َ ﻞ ﺵَـﻲ ٍء َأﻧْـ
ﻚ ﻣِﻦ ﺵَـ ﱢﺮ آُـ ﱢ
َ  أَﻋـﻮ ُذ ﺑِـ، واﻟﻔُـﺮْﻗﺎن
، ﺵ ﻲء
َ ك
َ ﺲ َﺑ ْﻌ ـ َﺪ
َ ﺖ اﻵﺧِـ ُﺮ َﻓﻠَـﻴ
َ  َوَأﻧْـ، ﻚ ﺵَﻲء
َ ﺲ َﻗﺒْـَﻠ
َ ل َﻓﻠَـﻴ
ُ ﺖ اﻷوﱠ
َ َأﻧْـ
َ ﺲ ﻓَـ ْﻮﻗَـ
َ ﺖ اﻟﻈّـﺎهِـ ُﺮ َﻓﻠَـ ْﻴ
َ َوَأﻧْـ
ﻚ
َ ﺲ دوﻧَـ
َ ﻦ َﻓ َﻠ ـ ْﻴ
ُ ﺖ اﻟْﺒـ ﺎﻃِـ
َ  َوَأﻧْـ، ﻚ ﺵَﻲء
. ﻦ اﻟﻔَـﻘْﺮ
َ ﻦ َوَأﻏْـﻨِﻨـﺎ ِﻣ
َ ﻋﻨّـﺎ اﻟـ ﱠﺪﻱْـ
َ ﺾ
ِ  اﻗ ْـ، ﺵَﻲء
Allahumme rabbes-semauatis-seb’i, ue
rabbel-’arşil-’aziim rabbenaa ue rabbe kulli
şei-in, faliqal-habbi uen-naua ue munziletteurati uel-ingiili, uel-furqaan, e’uudzu bike
min şerri kulli şei-in ente akhidzum binaasiietihi. Allahumme entel-euuelu feleise
qableke şei, ue entel-akhiru feleise be’adeke
şei, ue entez-zahiru feleise fauqake şei, ue
entel-baatinu feleise duuneke şei, iqdi
’annad-deine ueghninaa minel-faqri.
O, Allah, Stăpân al celor şapte ceruri şi
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al tronului cela mare, Stăpân al nostru şi
Stăpân al tuturor lucrurilor,
Despicător
al seminţei şi al sâmburelui, Revelator al
Torei33, Evangheliei34 şi Furqanului35. Caut
adăpost la Tine împotriva răului din orice
lucru 36. O, Allah, Tu eşti Cel dintâi, nu
există nimic înainte de Tine şi Tu eşti Cel
de pe urmă, nu există nimic după Tine. Tu
eşti Cel Neascuns37, nu există nimic
deasupra Ta şi Tu eşti Cel Ascuns38 şi nu
există nimic mai aproape decât Tine.
Stabileşte pentru noi datoria noastră şi
fereşte-ne de sărăcie.
33. Cartea revelată lui Moise.
34. Cartea revelată lui Isus.
35. Unul dintre multele nume ale Coranului, care
înseamnă: Criteriul după care se distinge între binele de răuîndreptarul.
36. Tu ai control absolut.
37.

Cel

Neascuns

(Omniprezent)

[Az-Zahir]

indică

măreţia atributelor Sale şi lipsa de importanţă a fiecărei creaţii în
parte în raport cu Măreţia Lui, pentru că El e mai presus de
întreaga creaţie în ceea ce priveşte atributele Sale.
38. Cel Ascuns [Al-Baatin] indică ştiinţa şi cunoaşterea
tuturor secretelor, a ceea ce este în inimă şi în cea mai mică parte
a lucrurilor, aşa cum arată aproprierea Lui de toate într-un mod ce
priveşte măreţia Lui.
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ﻦ
ْ  َﻓﻜَـ ْﻢ ِﻣﻤﱠـ، وَﺁواﻧﺎ، َوآَﻔـﺎﻧﺎ،ﷲ اﻟﱠﺬي َأﻃْـ َﻌﻤَﻨﺎ َوﺳَﻘـﺎﻧﺎ
ِ ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ( اﻟـ107)
. ﻲ ﻟَـ ُﻪ وَﻻ ﻣُـﺆْوي
َ ﻻ آـﺎ ِﻓ
Elhamdulillahilledzii
et’amena ue
saqaana, ue kefaana ue aauaanaa, fekem
mimmen laa keafie lehu ue laa mu-ui.
„Toată slava se cuvine lui Allah, care nea hrănit şi ne-a dat de băut, care ne-a
îndestulat şi care ne-a adăpostit, căci şi
mulţi nu au îndestulare sau adăpostire.”
ض
ِ ت وَاﻷ ْر
ِ ﺴ ﻤ ﺎوا
ّ ﺐ وَاﻟﺸّـﻬﺎد ِة ﻓﺎﻃِـ َﺮ اﻟ
ِ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻋﺎﻟِـ َﻢ اﻟﻐَـﻴ108)
ﻚ ﻣِﻦ ﺵَـ ﱢﺮ
َ  أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ،ﻻ َأﻧْﺖ
ّ ن ﻻ إِﻟـ َﻪ ِإ
ْ  َأﺵْﻬـ ُﺪ َأ،ﻞ ﺵَـﻲ ٍء َوﻣَﻠﻴـﻜَﻪ
ب آُـ ﱢ
َر ﱠ
ف ﻋَﻠـﻰ َﻧﻔْﺴـﻲ ﺳﻮءًا
َ ن َأ ْﻗﺘَـ ِﺮ
ْ  َوَأ،ن َوﺵِـ ْﺮآِﻪ
ِ ﺸﻴْـﻄﺎ
 َوﻣِﻦ ﺵَـ ﱢﺮ اﻟ ﱠ،َﻧﻔْﺴـﻲ
. َأ ْو َأﺟُـﺮﱠ ُﻩ إِﻟـﻰ ُﻣﺴْـﻠِﻢ
Allahumme ’alimel-ghaibi ueş-şehadeti,
faatires-semauaati uel-erdi, rabbe kulli şeiin ue meliikehu, eşhedu en la ilahe illa ente,
e’udzu bike min şerri nefsii ue min şerrişşeitaani ue şirkihi, ue en aqterife ’ala nefsii
su-an eu egiurrehu ila muslim.
„O, Allah, Cunoscător al tuturor celor
văzute şi nevăzute, Creator al cerurilor şi al
pământului, Stăpân şi Stăpânitor al
tuturor lucrurilor, mărturisesc că nu există
altă divinitate în afară de Tine! Caut
adăpost la Tine de răul din sufletul meu şi
de răutatea şi ispita diavolului39 şi de a
comite vreun rău împotriva sufletului meu
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sau împotriva unui alt musulman.”
„Profetul nu adormea niciodată până nu
recita “Capitolul As-Sajda” şi “Capitolul AlMulk”40.”
39. vezi nota nr. 22
40. Capitolele 32 şi 67 din Coran

Dacă te îndrepţi spre patul tău, fă
abluţiunea, întinde-te pe partea dreaptă şi
apoi roagă-te:
،َﺖ َأﻣْـ ﺮي ِإﻟَـ ْﻴ ﻚ
ُ ﺿـ
ْ  َو َﻓ ﱠﻮ،َﺖ َﻧ ْﻔ ـ ﺴ ﻲ ِإﻟَـ ْﻴ ﻚ
ُ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َأﺳْـَﻠ ْﻤ109)
،َﻏﺒَـ ًﺔ َو َرهْـَﺒ ًﺔ ِإﻟَـ ْﻴﻚ
ْ  َر،َت ﻇَﻬـﺮي ِإﻟَـ ْﻴﻚ
ُ  َوَأﻟْـﺠَـ ْﺎ،َﺖ َوﺟْـﻬﻲ ِإﻟَـ ْﻴﻚ
ُ َو َوﺟﱠـ ْﻬ
ﺖ
َ ﻚ اﻟّـ ﺬي َأ ْﻧ َﺰﻟْـ
َ ﺖ ِﺑ ِﻜ ﺘ ـ ﺎ ِﺑ
ُ  ﺁ َﻣ ْﻨ ـ،َﻻ ِإﻟَـ ْﻴﻚ
ّ ﻚ ِإ
َ ﻻ َﻣ ْﻠﺠَـ َﺄ وَﻻ َﻣﻨْـﺠـﺎ ِﻣﻨْـ
. ﺳﻠْـﺖ
َ ﻚ اﻟّـﺬي َأ ْر
َ َو ِﺑ َﻨﺒِـﻴﱢـ
Allahumme eslemtu nefsii ileike, ue fauuadtu emrii ileike ue uege-gehtu uegihiie
ileike, ue elge-tu zahrii ileike raghbatan ue
rahbatan ileike, la malge-a ue la mange-a
minke illa ileike, amantu bi-kitabikel-ledzii
enzalte ue bi-nebii-ikel-ledzii erselte.
„O, Allah, îţi încredinţez sufletul meu, şi
îţi încredinţez treburile mele. Îmi întorc faţa
spre Tine, şi mă las în Voia Ta, cu speranţă
şi teamă de Tine. Cu adevărat, nu există
un adăpost sau refugiu sigur departe de
Tine, ci numai cu Tine. Cred în Cartea Ta
pe care Tu ai revelat-o şi în Profetul pe care
Tu l-ai trimis.”
75

…dacă apoi mori, vei muri în naturaleţea
islamului.41
41. vezi nota nr. 24

29. Rugă la întoarcerea de pe o parte pe
alta în timpul nopţii
Aişa a povestit că Mesagerul lui Allah
când se trezea noaptea din somn, se
întorcea şi spunea:
ض وَﻣﺎ
ِ ت وَاﻷ ْر
ِ ب اﻟﺴﱠـﻤﻮا
 َر ﱡ، ﺣ ُﺪ اﻟ َﻘﻬّـﺎر
ِ ﷲ اﻟـﻮا
ُ ﻻا
ّ ( ﻻ إِﻟـ َﻪ ِإ110)
. اﻟﻌَﺰﻱـ ُﺰ اﻟﻐَـﻔّﺎر، َﺑﻴْـﻨَﻬـﻤﺎ
La ilahe illa Allahul-uahidu, el-qahharu,
rabbus-semauaati
uel-erdi
ue
ma
beinehuma, el-aziizul-ghaffar.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, Biruitorul,42 Stăpânul
cerurilor şi al Pământului şi al tuturor
celor ce există între ele, Preaputernicul,
Preaiertătorul.”
42. Cel care a supus întreaga creaţie şi întreaga creaţie
este supusă în întregime Lui. Totul se întâmplă prin Voia Sa.

30. Rugă împotriva, neliniştii şi fricii în
timpul somnului
ﺵ ـ ﱢﺮ
َ  َو، ﻏﻀَـ ِﺒ ِﻪ َوﻋِـﻘﺎ ِﺑ ِﻪ
َ ت ﻣِﻦ
ِ ت اﻟّﻠ ِﻪ اﻟﺘّـﺎﻣّـﺎ
ِ ( أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ َﻜﻠِﻤـﺎ111)
.ن َﻱﺤْﻀـﺮون
ْ ﻦ َوَأ
ِ ت اﻟﺸﱠـﻴﺎﻃﻴ
ِ ﻦ َهﻤَـﺰا
ْ ﻋِﺒـﺎ ِد ِﻩ َو ِﻣ
E’udzu bi-kelimatillahi, at-tammati min
ghadabihi ue ’iqabihi, ue şerri ’ibaadihi, ue
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min hamazatiş-şaiatini ue en iehdurun.
Caut
adăpost
în
perfecţiunea
Cuvântului lui Allah de mânia şi pedeapsa
Lui, de răutatea supuşilor Săi, de amăgirea
şi apariţia diavolilor.
31. După un vis frumos sau un coşmar
Un vis frumos vine de la Allah şi un
coşmar vine de la diavol, aşa că dacă
vreunul visează ceva frumos, să-l spună
numai celor dragi lui…
Câteva îndrumări a ceea ce trebuie
făcut la trezirea dintr-un coşmar:
• Scuipă43 în stânga ta de trei ori
• Caută adăpost la Allah de Satana şi de
răul pe care l-ai văzut
• Nu-l povesti nimănui
• Întoarce-te şi dormi pe partea opusă celei
anterioare.
Ridică-te şi te roagă dacă aşa ţi-e voia.
43. vezi nota nr. 27

32. Qunuut Al-Uitr44
،ﻦ ﻋ ﺎﻓَـ ْﻴ ﺖ
ْ  وَﻋـ ﺎ ِﻓ ﻨ ـ ﻲ ﻓـ ﻴ َﻤ،ﻦ هَـ َﺪﻱْـ ﺖ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ اهْـﺪِﻧـﻲ ﻓـﻴ َﻤ112 )
ﺵ ﱠﺮ ﻣ ﺎ
َ  َوﻗِـ ﻨ ﻲ،ﻄ ـ ْﻴ ﺖ
َ ﻋ
ْ ك ﻟـﻲ ﻓـﻴﻤﺎ َأ
ْ  وَﺑﺎ ِر، ﻦ َﺗ َﻮﻟﱠـﻴْﺖ
ْ َو َﺗ َﻮﻟﱠـﻨﻲ ﻓـﻴ َﻤ
،ﻦ واﻟَـ ْﻴ ﺖ
ْ ل َﻣ
 ِإﻧﱠـ ُﻪ ﻻ ﻱَـ ِﺬ ﱡ، ﻋﻠَـﻴْﻚ
َ ﻚ َﺗﻘْـﻀﻲ وَﻻ ُﻱﻘْـﻀﻰ
َ  َﻓ ِﺈﻧﱠـ،َﻗﻀَـﻴْﺖ
،[ ] وَﻻ َﻱﻌِـ ﱡﺰ ﻣَﻦ ﻋـﺎ َدﻱْﺖ
ﺖ َرﺑﱠـﻨﺎ َوﺗَﻌـﺎﻟَـﻴْﺖ
َ ﺗَﺒـﺎ َرآْـ
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Allahummehdinii fimen hedeite ue ’aafini
fi men ’aafeite ue teuellenii fiimen teuelleite,
ue barik lii fima e’ataita ue qinii şerre ma
qadeite, fe-inneke teqdii ue la iuqda ’aleike,
’innehu la iedzillu men ualeite [ue la ie’izzu
men ’aadeite] tabaarekte rabbena ue
ta’aaleite.
„O, Allah, călăuzeşte-mă cu cei pe care
i-ai călăuzit, iartă-mă cu cei pe care i-ai
iertat, fii sprijinul meu cu cei cărora le eşti
sprijin, şi binecuvântează pentru mine ceea
ce mi-ai dăruit. Apără-mă de răul pe care lai scris, căci, cu adevărat, Tu porunceşti45
şi nimeni nu poată să-Ţi poruncească. Cu
siguranţă, cel căruia Tu îi arăţi îndurare
nu este niciodată rătăcit, iar cel care nu te
slujeşte, nu este niciodată onorat sau
mărit. O, Domnul nostru, Slăvit şi Mărit
eşti Tu!”
44. rugă ce trebuie făcută înainte sau după plecăciunea
din timpul rugăciunii witr. „uitr”
45. vezi nota nr. 20

ﻦ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  َو ِﺑﻤُﻌـﺎﻓﺎﺗِـ،ﺨﻄِـﻚ
َﺳ
َ ﻦ
ْ ك ِﻣ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑﺮِﺿـﺎ113)
ﺖ
َ ﺖ آَﻤـﺎ َأ ْﺙﻨَـ ْﻴ
َ  َأﻧْـ،ﻋﻠَـﻴْﻚ
َ  ﻻ ُأﺣْﺼـﻲ ﺙَﻨـﺎ ًء،ﻚ ِﻣﻨْـﻚ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ،ﻋُﻘﻮﺑَـﺘِﻚ
.ﻋَﻠـﻰ َﻧﻔْﺴـِﻚ
Allahumme inni e’uudzu bi-ridake min
sakhatike, ue bimu’afatike min ’uqubatike,
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ue e’uudzu bike minke, la uhsii thena-en
’aleike ente kema ethneite ’ala nefsike.
„O, Allah, caut adăpost în mulţumirea
Ta de nemulţumirea Ta, şi în îndurarea Ta
de pedeapsa Ta, şi caut adăpost la Tine de
Tine. Nu pot descrie slava Ta. Tu eşti aşa
cum Singur Te-ai slăvit!”
ﺴـﻌﻰ
ْ ﻚ َﻧ
َ  َوِإﻟَـ ْﻴ،ﺠ ﺪ
ُ ﺼﻠّـﻲ َو َﻧﺴْـ
َ ﻚ ُﻧ
َ  َوﻟَـ،ْك ﻧﻌْـُﺒﺪ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻱّـﺎ114)
ﻚ ﺑ ﺎﻟ ﻜ ـ ﺎﻓ ﺮﻱ ﻦ
َ ن ﻋَـ ﺬا َﺑ
 ِإ ﱠ، َو َﻧﺨْﺸـﻰ ﻋَـﺬاﺑَﻚ،ﺣﻤَـﺘَﻚ
ْ  ﻧَـﺮْﺟﻮ َر،َو َﻧﺤْـﻔِﺪ
 وَﻻ،َﺨ ـ ْﻴ ﺮ
َ ﻋﻠَـ ْﻴ ﻚ اﻟ
َ  َوُﻧﺜْـﻨـﻲ،ﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮُك
ْ ﻚ َو َﻧ
َ ﺴﺘَﻌـﻴُﻨ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧّﺎ َﻧ.ﻣ ْﻠﺤَـﻖ
.ﻦ َﻱﻜْـﻔﺮُك
ْ ﻚ َو َﻧﺨْـَﻠ ُﻊ َﻣ
َ ﻀ ُﻊ َﻟ
َ  َو َﻧﺨْـ،ﻦ ﺑِﻚ
ُ  َوﻧُـ ْﺆ ِﻣ،َﻧﻜْـ ُﻔﺮُك
Allahumme iiake ne’abudu, ue leke
nusalli ue nesgiudu, ue ileike nes’a ue
nehfidu, nergiu rahmeteke, ue nekhşa
’adzaabeke, inne ’adzaabeke bil-keafirine
mulhiq. Allahumme inna neste’inuke ue
nesteghfiruke, ue nuthni ’aleikel-khaira, ue
la nekfuruke, ue nu-minu bike, ue nekhda’u
leke ue nekhla’u men iekfuruke.
„O, Allah, pe Tine te slăvim, la Tine ne
rugăm şi ne prosternăm [în rugăciune],
spre Tine ne întoarcem şi pe Tine te slujim.
Ne rugăm pentru mila Ta şi ne temem de
pedeapsa Ta, căci, cu adevărat, pedeapsa
Ta va cădea asupra necredincioşilor. O,
Allah, căutăm sprijinul Tău şi cerem
iertarea Ta. Te slăvim şi nu ne pierdem
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credinţa în Tine. Credem în Tine şi ne
supunem Ţie şi îi respingem pe cei care nu
cred în Tine!”
3 3 . P o m e n i re du p ă te rm i n a re a
rugăciunii „Salam Aleikum” uitr
Mesagerul lui Allah recita în timpul
rugăciunii uitr [la primul rak’at]:
﴾…ﻚ اﻷﻋْـﻠﻰ
َ ﺳ َﻢ َرﺑﱢـ
ْ ﺢا
ِ ﺳﺒﱢـ
َ ﴿ (115)
Bismillahir-rahmanir-rahim
﴾Sebbihisme rabbikel-a’ala﴿1﴾elledzi
khaleqa

feseu-ua﴿2﴾uelledzi

f e h a d a﴿3﴾u e l l e d z i

mer’a﴿4﴾fege’alehu

kaddere

ekhragel-

gutha-en

ehua﴿5﴾

senuqri-uke fela tensa﴿6﴾illa ma şaa-Allah

innehu ia’lemul-gehra ue ma iekhfa﴿7﴾ue
nuiessiruke lil-iusra﴿8﴾fedzekkir inefe’atidz-

d z i k r a﴿9﴾s e i e d z - d z e k k e r u
i e k h ş a﴿1 0﴾u e

mei-

ie te ge n ne buh al -

e ş q a﴿1 1﴾e l l e d z i

iesl an-narel-

kubra﴿12﴾thumme la iemutu fiha ue la

iahia﴿13﴾qad eflaha men tezekkea﴿14﴾ue
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dzekeresme

rabbihi

fesalla﴿15﴾bel

thirunel-haiated-dunia﴿16﴾
khairun

ue

ebqa﴿17﴾inne

uel

tu-

akhiretu

hadza

lefis-

suhifil-ula﴿18﴾suhufi Ibrahime ue Musa﴿19.
În numele lui Allah Cel Milostiv,
Îndurător
1. Laudă numele Domnului tău Cel
Preaînalt
2. Care a creat şi a plămădit
3. Şi care a orânduit şi a călăuzit,
4. Care a făcut să se ivească păşunea,
5. Şi apoi a făcut-o fân întunecat!
6. Noi te vom învăţa să reciţi [Coranul],
astfel încât tu să nu uiţi,
7. Decât numai ce voieşte Allah; El
cunoaşte deopotrivă ceea ce se rosteşte şi
ceea ce este ascuns.
8. Noi ţi-l vom face uşor [să urmezi]
religia cea mai uşoară.
9. Deci îndeamnă, întrucât îndemnarea
este spre folos.
10. Cel ce se teme [de Allah] se lasă
îndemnat,
11. Dar se fereşte cel nelegiuit,
12. Care va arde în focul cel mai mare,
13. În care nici nu va muri, nici nu va trăi
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[o viaţă uşoară].
14. Va izbândi cel ce se curăţeşte
15. Şi numele Domnului său îl pomeneşte
şi face Rugăciunea.
[Capitolul Al-’Alaa -87]
[La al doilea rak’at]
﴾ .…ﻞ ﻱﺎ َأﻱﱡـﻬﺎ اﻟﻜـﺎﻓِﺮون
ْ ( ﴿ ﻗُـ116)
Bismillahir-rahmanir-rahim
﴾Qul iaa ei-iuhel keafirun﴿1﴾la e’abudu

ma te’abudun﴿2﴾ue la entum ‘abidune ma
e’abud﴿3﴾

ue

abettum﴿4﴾ue

la
la

ene

entum

‘abidum-ma
‘abidune

ma

e’abud﴿5﴾lekum dinekum ue lie din﴿6
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
1. Spune: „O, voi, necredincioşi!
2. Eu nu ador ceea ce adoraţi
3. Şi nici voi nu adoraţi ceea ce ador eu.
4. Nici adorarea mea nu este asemeni
adorării voastre,
5. Şi nici adorarea voastră nu este
asemenea adorării mele!
6. Voi aveţi religia voastră, iar eu am
religia mea!”
[Capitolul Al-Kafirun 109]
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﴾ ..…ﷲ أﺣﺪ
ُ ( ﴿ ﻗُـﻞ ُه َﻮ ا117)
Bismillahir-rahmanir-rahim
﴾Qul
huall ahu
ahad﴿1﴾All ahus-

samed ﴿2﴾Lem ielid ue lem iuuled ﴿3﴾Ue
lem iekul-lehu kufu-uen ahad﴿4 [Capitolul
112]
În numele lui Allah Cel Milostiv,
Îndurător
1. Spune: „El este Allah, Cel Unic!
2. Allah este Stăpânul!
3. El nu zămisleşte şi nu este născut.
4. Şi El nu are pe nimeni egal!”
[Capitolul Al-Ikhlas-112]
…după ce zicea „Salam Aleikum ua
rahmetullah!”, spunea următoarea rugă de
trei ori:
(ﻚ اﻟ ُﻘﺪّوس )ﺙﻼث ﻣﺮات
ِ ن اﻟ َﻤِﻠ
َ ( ﺳُـﺒْﺤﺎ118)
Subhanel-melikil-quddu. (de trei ori)
„Cât de Măreţ, şi Sfânţit este! (de trei ori)
…şi a treia oară îşi ridica vocea,
prelungind sunetele, şi adăuga:
ب اﻟﻤﻼﺋﻜ ِﺔ واﻟﺮّوح
( ر ﱢ119)
Rabbil-malaiketi uer-ruuh.
„Stăpân al îngerilor şi al Spiritului
(adică: al lui Gavriil)”

83

34. Rugă pentru nelinişte şi întristare
،َﺻ َﻴ ِﺘ ﻲ ِﺑ َﻴ ـ ِﺪك
ِ ﻚ َﻧ ﺎ
َ ﻦ َأ َﻣﺘِـ
ُ ك ا ْﺑ
َ ﻋﺒْـ ِﺪ
َ ﻦ
ُ ك ا ْﺑ
َ ﻋﺒْـ ُﺪ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢﻲ121)
ﺖ ِﺑ ِﻪ
َ ﺳﻤﱠـ ْﻴ
َ ﻚ
َ ﺳ ٍﻢ ُه َﻮ َﻟ
ْ ﻚ ِﺑ ُﻜﻞﱢ ا
َ ﺳ َﺄﻟُـ
ْ ك َأ
َ ﻲ َﻗﻀَﺎؤ
ل ِﻓ ﱠ
ٌ ﻋ ْﺪ
َ ،َﺣ ْﻜ ُﻤﻚ
ُ ﻲ
ض ِﻓ ﱠ
ٍ ﻣَﺎ
ت ِﺑ ِﻪ
َ ﺳﺘَـ ْﺄ َﺙ ْﺮ
ْ ﻚ َأ ِو ا
َ ﺧ ْﻠﻘِـ
َ ﻦ
ْ ﻋﱠﻠﻤْـ َﺘ ُﻪ َأﺣَﺪًا ِﻣ
َ  َأ ْو،َﻚ ِأ ْو َأ ْﻧ َﺰ ْﻟﺘَـ ُﻪ ﻓِﻲ ِآﺘَﺎ ِﺑﻚ
َ ﺴ
َ َﻧ ْﻔ
ﺻ ـ ْﺪرِي
َ  وَﻧ ﻮ َر،ن َرﺑِﻴـ َﻊ َﻗ ْﻠﺒِـﻲ
َ ﻞ اﻟ ُﻘﺮْﺁ
َ ن َﺗﺠْـ َﻌ
ْ ك َأ
َ ﻋﻨْـ َﺪ
ِ ﺐ
ِ ﻋ ْﻠ ِﻢ اﻟ َﻐﻴْـ
ِ ﻓِﻲ
.ب َهﻤﱢـﻲ
َ ﺟﻠَﺎ َء ﺣُـ ْﺰﻧِﻲ و َذهَﺎ
َو
Allahumme innii ’abduke, ibnu ’abdike,
ibnu ’ematike nasietii bi-iedike madin fi
hukmuke, ’adlun fi qada’uke es-eluke bikullismin hua leke, semmeite bihi nefseke
eu enzeltehu fi kitabike, eu ’allemtehu
’ahaden min khalqike euista-tharte bihi fi
’ilmil-ghaibi ’indeke en tegi’alel-qur-ane
rabi’a qalbi, ue nura sadri ue gela-a huzni
ue dzehabe hemmi.
„O Allah, eu sunt robul Tău, fiul robului
Tău, fiul roabei Tale, fruntea mea este în
mâinile Tale,46 urmez Hotărârea Ta şi
porunca Ta este întotdeauna dreaptă. Te
rog cu fiecare dintre numele Tale cu care
Singur te-ai numit, sau le-ai revelat în
Cartea Ta, sau le-ai dezvăluit creaţiei Tale,
sau le-ai păstrat cu Tine în ştiinţa celor
nevăzute te rog să faci Coranul viaţa inimii
mele şi lumina pieptului meu, îndepărtarea
durerilor mele şi uşurarea suferinţelor
mele.”
46. vezi nota nr. 36
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ﻞ
ِ ﺴ
َ  واﻟ ًﻌﺠْـ ِﺰ واﻟ َﻜ،ِﻦ اﻟﻬَـ ﱢﻢ َو ا ْﻟﺤُـ ْﺰن
َ ﻚ ِﻣ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢﻲ َأﻋْﻮ ُذ ِﺑ121)
.ﻏَﻠﺒَـ ِﺔ اﻟﺮﱢﺟﺎل
َﻦو
ِ ﺿﻠْـ ِﻊ اﻟـ ﱠﺪ ْﻱ
َ  و،ِﻞ واﻟﺠُـ ْﺒﻦ
ِ واﻟُﺒﺨْـ
Allahumme innii e’udzu bike minelhemmi uel-huzni, uel-’agizi uel-keseli uelbukhli uel-giubni, ue dal’id-deini ue
ghalebetir-rigeal.
„O Allah, la Tine caut adăpost la Tine de
nelinişte şi întristare, de slăbiciune şi
lenevie, de avariţie şi laşitate, de povara
datoriei şi de a nu fi înfrânt de alţii.”
35. Rugă pentru cineva aflat în suferinţă
ش
ِ ب اﻟ َﻌ ـ ْﺮ
 ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ اﻟﱠﻠ ُﻪ َر ﱡ،ْﺤﻠِـﻴﻢ
َ ( ﻻ إَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ اﻟﱠﻠ ُﻪ ا ْﻟﻌَﻈـﻴ ُﻢ ا ْﻟ122)
ِ ﺴﻤَـ ﻮّا
ب اﻟ ﱠ
 ﻟَﺎ ِإﻟَـ َﻪ ِإﻟﱠﺎ اﻟﱠﻠ ْﻪ َر ﱡ،ِاﻟ َﻌﻈِﻴـﻢ
ش
ِ ب اﻟ َﻌ ْﺮ
ض و َر ﱡ
ِ ﻷ ْر
َب ا
ت و ّر ﱡ
. اﻟﻜَـﺮﻱﻢ
La ilahe illa Allah, el-’aziim, el-haliim. La
ilahe illa Allah, rabbul-’arşil-’aziim. La ilahe
illa Allah, rabbu es-semauati ue rabbul-erdi
ue rabbul-’arşil-kerim.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Cel Măreţ, Cel Blând. Nu există altă
divinitate în afară de Allah, Stăpânul
Tronului Măreţ! Nu există altă divinitate în
afară de Allah, Stăpânul cerurilor,
Stăpânul Pământului şi Stăpânul tronului
divin.”
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،ﻚ َأرْﺟـﻮﻓَﻼ َﺗﻜِﻠـﻨﻲ إِﻟﻰ َﻧﻔْـﺴﻲ ﻃَـ ْﺮ َﻓ َﺔ ﻋَـ ْﻴ ﻦ
َ ﺣ َﻤﺘَـ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َر123)
.ﺵﺄْﻧـﻲ ُآﻠﱠـﻪ ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ أﻧْـﺖ
َ ﺢ ﻟﻲ
ْ ﺻﻠِـ
ْ َوَأ
Allahumme rahmeteke ergiu fela tekilnii
ila nefsi tarfete ’ainin ue eslih li şa-nii
kullehu, la ilahe illa ente.
„O Allah, spre mila Ta sper şi nu mă
lăsa singur cu treburile mele nici măcar
pentru o clipă şi îndreaptă-mi toate
treburile mele. Nu există altă divinitate în
afară de Tine.”
.ﻦ اﻟﻈّـﺎﻟِﻤﻴـﻦ
َ ﺖ ِﻣ
ُ ﻚ ِإﻧﱢﻲ ُآﻨْـ
َ ( ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ أﻧْـﺖ ﺳُـﺒْﺤﺎ َﻧ124)
La ilahe illa ente subhanake inni kuntu
minez-zalimin.
„Nu există altă divinitate în afară de
Tine! Cât de măreţ eşti Tu! Cu adevărat, mam numărat printre cei rătăciţi!”

en.

.ﺵﻴْـﺌ ًﺎ
َ ك ِﺑ ِﻪ
ُ ب ﻻ ُأﺵْـ ِﺮ
ﷲ َر ﱢ
ُﷲ ا
ُ ( ا125)
Allahu Allahu rabbi la eşriku bihi şei-

„Allah, Allah este Domnul meu şi eu nu
asociez pe nimeni cu El!”
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36. La întâlnirea unui duşman sau a
unor persoane autoritare
. ﻦ ﺵُﺮورِهـ ْﻢ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  َوﻧَﻌـﻮ ُذ ِﺑ،ﻚ ﻓﻲ ﻧُﺤـﻮ ِرهِـﻢ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ إِﻧﺎ َﻧﺠْـ َﻌُﻠ126)
Allahumme inna negi’aluke fi nuhurihim
ue ne’udzu bike min şururihim.
„O Allah, te punem pe Tine înaintea lor
şi căutăm adăpost la Tine de răutatea lor.”
ﻚ
َ ل َو ِﺑ
ُ ﻚ أَﺟـ ﻮ
َ  ِﺑ،ﺖ ﻧَﺼ ـ ﻴ ﺮي
َ  َوَأ ْﻧ،ﻋﻀُـ ﺪي
َ ﺖ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َأ ْﻧ127)
. ﻚ أُﻗـﺎﺗِﻞ
َ ل َو ِﺑ
ُ أَﺻـﻮ
Allahumme ente ’adudii, ue ente nesirii,
bike egiulu ue bike esulu ue bike ’uqatil.
„O Allah, Tu eşti Susţinătorul meu şi Tu
eşti Sprijinul meu, cu Tine pornesc şi cu
Tine mă întorc şi în numele Tău mă lupt.”
.ﷲ َو ِﻧﻌْـ َﻢ اﻟﻮَآـﻴﻞ
ُ ﺴﺒُـﻨﺎ ا
ْﺣ
َ (128)
Hasbunallahu ue ni’mel-uekil.
Allah ne este de ajuns, căci El este cea
mai bună pavăză.
37. Rugă pentru cel care se îndoieşte în
credinţă
- El trebuie să caute adăpost la Allah.
- El trebuie să se lepede de motivele
care cauzează acea îndoială.
- El trebuie să spună:
.ﷲ َو ُرﺳُـﻠِﻪ
ِ ﺖ ﺑِﺎ
ُ ( ﺁ َﻣﻨْـ129)
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Amentu billahi ue resulihi.
„Am crezut în Allah şi în Mesagerul
Său!”
- De asemenea, el trebuie să recite
următorul verset:
ﻞ
 َو ُه َﻮ ِﺑ ُﻜ ﱢ،ُ وَاﻟْﺒـ ﺎﻃِـ ﻦ،ُ وَاﻟﻈّـﺎهِـﺮ،ُ وَاﻵﺧِـﺮ،ُ( ﴿ ُه َﻮ اﻷ ﱠول130)
.﴾ ﺵَﻲ ٍء ﻋَﻠـﻴﻢ
( e’udzu billahi mineş-şeitanir-ragim)
﴾Huel-euuelu uel-akhiru, uez-zahiru uel-

batinu ue hua bi kulli şei-in ’alim﴿
„El este Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
Cel Neascuns şi Cel Ascuns şi El este
Atoateştiutor.
47. vezi notele nr. 37 şi nr. 38

38. Fixarea unei datorii
ﻚ
ِ ﻀ ـ ِﻠ
ْ ﻏ ِﻨ ـ ﻨ ﻲ ِﺑ َﻔ
ْ  َوَأ،ﻦ ﺣَـﺮاﻣِـﻚ
ْﻋ
َ ﻚ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا ْآﻔِـﻨﻲ ِﺑﺤَﻼﻟِـ131)
. ﻦ ﺳِـﻮاك
ْ ﻋﻤﱠـ
َ
Allahumme ikfinii bi-halalika ’an
haramike ueghnini bi-fadlike ’ammen siuak.
O, Allah, îndestulează-mă cu ce ai
permis faţă de ce-i interzis, şi scuteşte-mă
prin gloria Ta de nevoia de alţii.
ﻞ
ِ ﺴ
َ  واﻟ ًﻌﺠْـ ِﺰ واﻟ َﻜ،ِﻦ اﻟﻬَـ ﱢﻢ َو ا ْﻟﺤُـ ْﺰن
َ ﻚ ِﻣ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱢﻲ َأﻋْﻮ ُذ ِﺑ132)
.ﻏَﻠﺒَـ ِﺔ اﻟﺮﱢﺟﺎل
َﻦو
ِ ﺿﻠْـ ِﻊ اﻟـ ﱠﺪ ْﻱ
َ  و،ِﻞ واﻟﺠُـ ْﺒﻦ
ِ واﻟُﺒﺨْـ
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Allahumme innii e’udzu bike minelhemmi uel-huzni, uel-’agizi uel-keseli, uelbukhli uel-giubni, ue dala’id-deini ue
ghalebetir-rigeal.
„O, Allah, caut adăpost la Tine de
nelinişte şi întristare, de slăbiciune şi
lenevie, de zgârcenie şi laşitate, de povara
datoriei şi de a nu fi înfrânt de alţii.”
39. Rugă pentru cel care este tulburat în
timpul rugăciunii sau recitării din Coran
„Osman Ibn Al-’Aas a povestit: „Am zis:
„O, Mesager al lui Allah, cu adevărat,
diavolul se pune între mine şi rugăciunea
şi recitarea mea, ducându-mă în derută.”
Mesagerul lui Allah a răspuns: „Acela este
diavolul Khanzab, deci, dacă îi simţi
prezenţa, caută adăpost la Allah de el şi
scuipă48 în stânga ta de trei ori.”
48. vezi nota nr. 27

40. Rugă pentru cel care întâmpină
greutăţi în treburile sale
ن
َ ﺤ ـ َﺰ
َ ﻞ ا ْﻟ
ُ ﺖ َﺗﺠْـ َﻌ
َ  َوَأ ْﻧ،ًﺟﻌَﻠـ َﺘ ُﻪ ﺳَﻬـﻼ
َ ﻻ ﻣﺎ
ّ ﻞ ِإ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻻ ﺳَـ ْﻬ133)
.ﻼ
ً ﺖ ﺳَﻬ ْـ
َ إِذا ﺵِـ ْﺌ
Allahumme la sehle illa ma ge’altehu
sehlen ue ente tegi’alul-hazne idza şi-ta
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sehlen.
„O, Allah, nu există ceva uşor decât
ceea ce Tu ai făcut să fie uşor şi dacă vrei,
Tu faci orice greutate să fie uşoară.”
41. După comiterea unui păcat
„Orice supus care comite un păcat şi
apoi, face abluţiunea, face două rak’a
(adică două unităţi de rugăciune) şi caută
iertarea lui Allah va fi iertat de Allah.”
„ Îmi cer iertare la Allah, Cel Măreţ, care
nu are pe nimeni egal, Cel Viu, Veşnicul şi
mă căiesc Lui”
„Cer iertarea lui Allah, Măreţul, Cel ce
nu are pe nimeni egal, Cel Viu, Veşnicul şi
mă căiesc Lui.”
42. Rugă de îndepărtare a diavolului şi a
ispitei sale
- Caută adăpost de el
- Azan (chemarea la rugăciune)
- Recitarea Coranului şi a pomenirilor49
49. „Nu faceţi din casele voastre un cimitir, căci, cu
adevărat, diavolii se depărtează de casa în care a fost citit
“Capitolul Al-Baqara”, relatat de Muslim 1/539, sau în care sunt
spuse rugi şi pomeniri pentru dimineaţă şi seară, înainte de somn,
la trezire, la intrarea şi la ieşirea de la toaletă, la intrarea şi la
ieşirea din moschee, recitarea „Versetului Tronului”, Baqara 2:
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255, (Aayat-Al-Kursiyy) şi ultimele două versete din “Cap. AlBaqara”, [2/285-286] înainte de somn, azan-ul, etc.

43. Rugă când eşti lovit de o nenorocire
sau eşti depăşit de o situaţie
„Credinciosul puternic este mai bine şi
mai iubit de Allah decât credinciosul slab şi
în amândoi este virtute. Luptă pentru ce e
bun pentru tine, caută adăpost la Allah şi
nu deznădăjdui50. Dacă o nenorocire te
loveşte, nu spune: „Dacă totuşi aş fi făcut
aşa s-ar fi întâmplat aşa şi aşa.” În loc de
asta, spune:
. ﷲ وَﻣﺎ ﺵـﺎ َء َﻓﻌَـﻞ
ُ ( َﻗ ﱠﺪ َر ا134)
Qaddere Allahu ue ma şa-a fe’al.
„Allah a poruncit şi ceea ce El doreşte,
se face.” Deoarece cu adevărat, „Dacă”
deschide lucrarea diavolului.
50. adică: fă tot ce-ţi stă în putinţă pentru a fi supus în
faţa lui Allah şi pentru a obţine ceea ce este cu El, caută sprijin la
Allah în această luptă a ta şi nu deznădăjdui sau nu înceta să
cauţi sprijinul şi mila Sa.

Cu adevărat, Allah ne ceartă pentru
neglijenţă şi trândăvie, dar ne îndreaptă
prin prudenţă şi hotărâre şi, dacă o
problemă te apasă, spune:
. ﷲ َوﻧِـ ْﻌ َﻢ اﻟﻮَآﻴـﻞ
ُ ﻲا
َ ﺣﺴْـ ِﺒ
َ (135)
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Hasbi Allahu ue ni’mel-uekil.
„Allah este îndeajuns pentru mine şi ce
pavăză bună [este El]!
44. Punerea copiilor sub protecţia lui
Allah
Ibn ’Abas a relatat că Mesagerul lui
Allah obişnuia să-i încredinţeze pe AlHasan şi pe Al-Husain lui Allah, spunând:
،ن وَهـ ﺎ ﱠﻣ ﺔ
ٍ ﺵ ْﻴ ـ ﻄ ﺎ
َ ﻦ ُآﻞﱢ
ْ  ِﻣ،ﷲ اﻟﺘّـﺎﻣﱠﺔ
ِ تا
ِ ( أُﻋﻴـ ُﺬآُﻤـﺎ ِﺑ َﻜﻠِـﻤﺎ136)
. ﻦ ﻻﻣﱠـﺔ
ٍ ﻞ ﻋَـ ْﻴ
ﻦ آُـ ﱢ
ْ َو ِﻣ
U’idukuma bikelimatillahit-tammeti min
kulli şeitanin ue hamme, ue min kulli ‘ainin
lammeh.
„Vă încredinţez pe amândoi cuvintelor
lui Allah pentru a vă proteja de orice
diavol, răutate şi de ochii care deoache.”
45. La vizitarea bolnavilor
Când Profetul vizita o persoană bolnavă,
spunea:
. ن ﺵـﺎ َء اﷲ
ْ س ﻃَﻬـﻮ ٌر ِإ
َ ( ﻻ ﺑ ْﺄ137)
La bas tahurun inşa-Allah.
„Nu e nimic rău. Fie ca aceasta [boala]
să fie o purificare, cu Voia lui Allah.
Orice rob musulman care vizitează o
persoană bolnavă căreia nu i-a sosit Ceasul
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încă, să spună de şapte ori această rugă:
)ﺳﺒﻊ. ن َﻱﺸْﻔـﻴﻚ
ْ ش اﻟﻌَـﻈﻴـﻢ َأ
ِ ب اﻟﻌَـ ْﺮ
 َر ﱠ،ﷲ اﻟﻌَـﻈﻴـﻢ
َ لا
ُ ( َأﺳْـ َﺄ138)
(ﻣﺮات
Es-elullahel-’azim, rabbel-’arşil-’azim en
ieşfieke. ( de şapte ori)
„Îi cer lui Allah cel Mare, Stăpânul
Tronului Divin, să te vindece.” (de şapte
ori) şi ea (persoana bolnavă) va fi vindecată.
46. Răsplata vizitării bolnavilor
’Ali Ibn Abu Talib a relatat că l-a auzit
pe Mesagerul lui Allah zicând: „Dacă un
bărbat merge în vizită la fratele său
musulman care este bolnav, este ca şi
cum, până se aşează, ar merge culegând
din roadele Paradisului, iar când se aşează
este învăluit de binecuvântare şi, dacă a
făcut acest lucru dimineaţa, şapte zeci de
mii de îngeri vor trimite binecuvântări
asupra lui până seara, iar dacă a făcut
acest lucru seara şapte zeci de mii de îngeri
vor trimite binecuvântări asupra lui până
dimineaţa.
47. Rugă bolnavului care nu mai are nici
o speranţă de viaţă
. ﻷﻋْﻠـﻰ
ّﻖا
ِ ﺤﻘْـﻨﻲ ﺑِﺎﻟﺮﱠﻓـﻴ
ِ ﺣﻤْـﻨﻲ َوَأ ْﻟ
َ ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﻲ وَا ْر
ْ ( أﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ا139)
Allahumme ighfir li uerhamni uelhiqni
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bir-rafiqil-e’ala.
O, Allah, cer iertarea Ta, ai milă de
mine, şi uneşte-mă cu cei pe care i-ai
binecuvântat cu harul Tău51.
51. referire la Coran, cap. 4, versetul: 69

Aişa a relatat că Profetul (cu ceva timp
înainte de moarte, bolnav fiind) îşi înmuia
mâinile în apă şi apoi îşi umezea faţa,
spunând:
.ﺴﻜَـﺮات
َ ت َﻟ
ِ ن ﻟﻠﻤَـ ْﻮ
 ِإ ﱠ،( ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ اﷲ140)
La ilahe illa Allahu, inne lil-meuti
lesekarat.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah! Cu adevărat, moartea e dureroasă!”
،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵَﺮﻱ
ّ  ﻻ إﻟ َﻪ إ،ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وَاﻟّﻠ ُﻪ َأ ْآﺒَـﺮ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ141)
ُ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ ﻟ ُﻪ اﻟﻤُﻠ
ّ ﻻ إﻟ َﻪ إ
ﻻ
ّ ل وَﻻ ﻗُـ ﱠﻮ َة ِإ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ وَﻻ ﺣَـ ْﻮ
ّ  ﻻ إﻟ َﻪ إ،ﺤﻤْﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
.ﺑِﺎﷲ
La ilahe illa Allahu ue Allahu akbar, la
ilahe illa Allah, uahdehu la şerike leh, la
ilahe illa Allah lehul-mulku ue lehul-hamd,
la ilahe illa Allah ue la haule ue la qu-ueta
illa billah.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah şi Allah este Cel mai Mare! Nu există
altă divinitate în afară de Allah, Unicul! Nu
există altă divinitate în afară de Allah,
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Unicul, care nu are pe nimeni egal! Nu
există altă divinitate în afară de Allah, a
Lui este Împărăţia şi Slava! Nu există altă
divinitate în afară de Allah şi nu există
forţă sau putere decât cu Allah!”
48. Ce trebuie să zică cel aflat pe patul
de moarte52
„Cel ce zice acest lucru şi apoi moare:
.ﻻ اﻟﻠّﻪ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ142)
La ilahe illa Allah.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah!”
va intra în Paradis.”
52. cei ce se află în preajma bolnavului îl vor încuraja şi
îi vor aduce aminte să facă mărturisirea de credinţă.

49. Rugă celui lovit de o nenorocire
، اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ْاﺟُـﺮْﻧﻲ ﻓﻲ ﻣُﺼ ـ ﻴ َﺒ ﺘ ﻲ، ﷲ َوِإﻧَﺎ ِإﻟَـ ْﻴ ِﻪ راﺟِﻌـﻮن
ِ ( ِإﻧّﺎ143)
.ﺧﻴْـﺮًا ِﻣﻨْـﻬﺎ
َ ﻒ ﻟﻲ
ْ ﺧﻠُـ
ْ وَا
Inna lillahi ue inna ileihi ragi’un.
Allahumme egiurni fi musibeti uekhluf li
khairem-minha.
„Lui Allah îi aparţinem şi la El e
întoarcerea. O Allah, răsplăteşte-mă pentru
durerea mea şi înlocuieşte-o cu ceva mai
bun.”
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50. Ce se spune când se închid ochii
celui decedat
ﺟﺘَـ ُﻪ ﻓﻲ اﻟ َﻤﻬْـﺪِﻱﻴـﻦ
َ  وَا ْر َﻓ ْﻊ َد َر- ﻓﻼن ﺑﺎﺳـﻤﻪ-ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟِـ
ْ ( اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ا144)
،ب اﻟﻌـﺎﻟَﻤـﻴﻦ
ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟَﻨـﺎ َوﻟَـ ُﻪ ﻱﺎ َر ﱠ
ْ  وَا،ﻋﻘِـ ِﺒ ِﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑِـﺮﻱﻦ
َ  وَاﺧْـُﻠﻔْـ ُﻪ ﻓﻲ،
. ﺢ َﻟ ُﻪ ﻓﻲ َﻗﺒْـ ِﺮ ِﻩ َوﻧَـ ﱢﻮ ْر َﻟ ُﻪ ﻓﻴﻪ
ْ وَا ْﻓﺴَـ
Allahumme ighfir li (pomenesti numele
persoanei) uerfa’ deregetehu fil-mehdi-ine
uekhlufhu fi ’aqibihi fil-ghabirine ueghfir
lena ue lehu ia rabbel-’alemine uefsah lehu
fi qabrihi ue neu-uir lehu fihi.
O, Allah, iartă-l – se spune numele celui
decedat – şi înalţă-l alături de cei drept
călăuziţi şi fă-l un exemplu pentru cei
lăsaţi în urmă şi iartă-ne pe noi şi iartă-l
pe el, O Stăpân al Lumilor. Lărgeşte
mormântul lui şi luminează-l pentru el.”
51. Rugă pentru cel decedat la
rugăciunea de înmormântare
 َوَأآْـ ِﺮ ْم، ﻋ ْﻨ ـ ﻪ
َ ﻒ
ُ ﻋ
ْ  وَﻋﺎ ِﻓ ِﻪ وَا، ﺣﻤْـﻪ
َ ﻏﻔِـ ْﺮ َﻟ ُﻪ وَا ْر
ْ ( اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ا145)
ﻦ
َ  َو َﻧ ﱢﻘ ـ ِﻪ ِﻣ، ﺞ وَا ْﻟﺒَـ َﺮ ْد
ِ ﺴﻠْـ ُﻪ ﺑِﺎﻟْﻤـﺎ ِء وَاﻟﺜﱠـ ْﻠ
ِﻏ
ْ  وَا،  َو َوﺳﱢـ ْﻊ ُﻣ ْﺪﺧَـﻠَﻪ، ُﻧ ُﺰﻟَـﻪ
 َوَأﺑْـ ِﺪ ْﻟ ُﻪ دارًا ﺧَـ ْﻴ ﺮًا، ﺲ
ْ ﻦ اﻟ ﱠﺪﻧَـ
َ ﺾ ِﻣ
ُ ﻷ ْﺑﻴَـ
َ با
ُ ﺖ اﻟـﱠﺜ ْﻮ
َ اﻟْﺨﻄـﺎﻱﺎ آَﻤﺎ ﻧَـ ّﻘ ْﻴ
ْ ﻼ ﺧَـﻴْﺮًا ِﻣ
ً  َوَأ ْه، ﻦ دارِﻩ
ْ ِﻣ
 َوَأ ْدﺧِـْﻠ ُﻪ، ﻦ َز ْوﺟِﻪ
ْ  َو َز ْوﺟَـ ًﺎ ﺧَـﻴْﺮًا ِﻣ، ﻦ َأ ْهﻠِـﻪ
. ب اﻟﻨّـﺎر
ِ ب اﻟﻘَـﺒْﺮ َوﻋَﺬا
ِ ﻦ ﻋَﺬا
ْ  َوَأﻋِـ ْﺬ ُﻩ ِﻣ، ا ْﻟﺠَـﻨﱠﺔ
Allahumme ighfir lehu uerhamhu ue
’afihi ue’afu ’anhu uekrim nuzulehu ue
uessi’a mudkhalehu ueghsilhu bil-ma-i,
ueth-thelgi uel-beredi, ue neqqihi minel96

khataia kama naqqeieteth-theubel-abiad
mined-denesi uebdilhu daren khairen min
darihi ue ehlen khairen min ehlihi ue zeugen
khairen min zeugihi uedkhilhul-gennete ue
e’idzhu min ’adzabil-qabri ( ue a’dzabinnar ).
„O, Allah, iartă-l, ai milă de el, ai iertare
faţă de el şi înobilează-i locul. Lărgeşte-i
intrarea şi curăţă-l cu apă, zăpadă şi
grindină şi curăţă-l de păcate aşa cum un
veşmânt alb este curăţat de murdărie.
Schimbă casa lui cu o casă mai bună şi
familia lui cu o familie mai bună şi
partenerul de viaţă cu unul mai bun.
Primeşte-l în Grădină şi apără-l de
chinurile mormântului şi de chinurile
Focului.”
ْ ( اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ا146)
 َوﺻَﻐﻴـﺮِﻧﺎ،  وَﻏﺎ ِﺋﺒِـﻨﺎ، ﺤﻴﱢـﻨﺎ َو َﻣﱢﻴﺘِـﻨﺎ وَﺵـﺎ ِهﺪِﻧﺎ
َ ﻏﻔِـ ْﺮ ِﻟ
ﻹﺳْﻼم
ِ ﺣﻴِـ ِﻪ ﻋَﻠﻰ ا
ْ ﺣ َﻴﻴْـ َﺘ ُﻪ ِﻣﻨّﺎ َﻓ َﺄ
ْ ﻦ َأ
ْ  اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ َﻣ.  َو َذآَـﺮِﻧﺎ َوُأﻧْﺜـﺎﻧﺎ، َوآَﺒﻴـﺮِﻧﺎ
 وَﻻ،  اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ﻻ َﺗﺤْـ ِﺮﻣْﻨـﺎ َأﺟْـﺮَﻩ، ﻦ َﺗ َﻮﻓﱠـ ْﻴ َﺘ ُﻪ ِﻣﻨّﺎ َﻓ َﺘ َﻮﻓﱠـ ُﻪ ﻋَﻠﻰ اﻹِﻱـﻤﺎن
ْ  َو َﻣ،
. ُﺗﻀِـﻠﱠﻨﺎ َﺑﻌْـﺪَﻩ
Allahumme igfir lihai-ina ue mei-itina ue
şahidina ue ghaibina ue saghirina ue
kabirina ue dzekerina ue unthana.
Allahumme men ehieitehu minna fe-ehihi
’alel-islami ue men teueffeitehu minna
feteuefehu ’alel-imani. Allahumme la
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tahrimna egirahu ue la tudillena be’adehu.
„O, Allah, iartă-i pe cei vii şi pe cei
morţi, pe cei prezenţi şi pe cei absenţi, pe
cei mici dintre noi şi pe bătrânii noştri, pe
bărbaţii noştri şi pe femeile noastre. O,
Allah, pentru cei pe care îi ţii în viaţă, fie ca
viaţa lor să fie întru islam, pentru cei pe
care i-ai luat la Tine, fie ca moartea lor să
fie întru credinţă. O, Allah, nu ne lipsi de
răsplată şi nu ne abate de la calea cea
dreaptă după el.”
 َﻓﻘِـ ِﻪ، ﻞ ﺟِـﻮارِك
ِ ﺣﺒْـ
َ  َو، ن ﻓﻲ ِذﻣﱠـﺘِﻚ
ٍ ﻦ ﻓُﻼ
َ ن ْﺑ
َ ن ﻓُﻼ
( اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ِإ ﱠ147)
ِ ﻦ ِﻓﺘْـ َﻨ ِﺔ ا ْﻟﻘَـ ْﺒ ِﺮ َوﻋَﺬا
ْ ِﻣ
ﻏﻔِـ ْﺮ َﻟ ُﻪ
ْ  ﻓَﺎ، ﻖ
ﺤﱢ
َ ﻞ ا ْﻟﻮَﻓـﺎ ِء وَاﻟْـ
ُ ﺖ َأ ْه
َ  َوَأ ْﻧ، ب اﻟﻨّـﺎر
. ﺖ اﻟﻐَـﻔﻮ ُر اﻟـﺮﱠﺣﻴﻢ
َ ﻚ َأ ْﻧ
َ  ِإﱠﻧ، ﺣﻤْـ ُﻪ
َ وَا ْر
Allahumme inne ( numeşti persoana, fiul
lui cutare) fi dzimmetike, ue habli giuarike,
feqihi min fitnetil-qabri ue ’adzabin-nar, ue
ente ehlul-uafa-i uel-haqq. Feghfir lehu
uerhamhu inneke entel-ghafurur-rahim.
„O, Allah, (cutare, fiul lui cutare), este
sub grija şi protecţia Ta, aşa că apără-l de
încercările mormântului şi de chinurile
Focului. Tu eşti Credinţa şi Adevărul. Iartăl şi ai milă de el, căci, cu adevărat, Tu eşti
Preaiertător, Îndurător.”
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ﻲ
ﻏﻨِـ ﱞ
َ ﺖ
َ  َوَأ ْﻧ،ﺣﻤَـﺘِﻚ
ْ ج إِﻟﻰ َر
َ  اﺣْﺘـﺎ،ﻦ َأﻣَـﺘِﻚ
ُ ك وَا ْﺑ
َ ﻋﺒْـ ُﺪ
َ ( اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ148)
ن ﻣُﺴـﻴﺌ ًﺎ َﻓﺘَـﺠﺎ َو ْز
َ ن آﺎ
ْ  َوِإ،ﺣﺴَـﻨﺎﺗِﻪ
َ ن ُﻣﺤْـﺴِﻨ ًﺎ َﻓ ِﺰ ْد ﻓﻲ
َ ن آﺎ
ْ  ِإ،ﻦ ﻋَﺬاﺑِـﻪ
ْﻋ
َ
.ﻋﻨْـﻪ
َ
Allahumme ’abduke uebnu emetike
ihtage ila rahmatike ue ente ghani-un ’an
’adzabihi in keane muhsinen fezid fi
hasanatihi ue in keane musi-en fetegeauez
’anhu.
O, Allah, robul Tău şi fiul roabei Tale
are nevoie de mila Ta şi Tu nu ai nevoie de
a-l pedepsi. Dacă a fost bun măreşte-i
răsplata şi dacă a fost rău iartă-i păcatele
lui.
52. Ruga ce trebuie spusă la rugăciunea
de înmormântare a unui copil53.
După ce s-a cerut iertare pentru cel
decedat, se spune:
 اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ،ً َوﺵَﻔـﻴﻌ ًﺎ ﻣُﺠـﺎﺑﺎ،ﺟ َﻌﻠْـ ُﻪ َﻓﺮَﻃـ ًﺎ َو ُذﺧْـﺮًا ﻟِﻮاﻟِـﺪَﻱﻪ
ْ ( اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ا149)
ﺢ
ِ ﺤ ْﻘ ـ ُﻪ ﺑِﺼ ﺎﻟِـ
ِ  َوَأﻟْـ،ﻈ ْﻢ ِﺑ ِﻪ أُﺟـ ﻮ َرهُـ ﻤ ﺎ
ِ  َوَأﻋْـ،ﻞ ِﺑ ِﻪ ﻣَﻮازﻱـ َﻨ ُﻬ ﻤ ﺎ
ْ ﺙَـ ﱢﻘ
ب
َ ﻋ ﺬا
َ ﻚ
َ ﺣ َﻤ ـ ِﺘ
ْ  َو ِﻗ ِﻪ ِﺑ َﺮ،ﺟ َﻌﻠْـ ُﻪ ﻓﻲ َآ ﻔ ـ ﺎَﻟ ِﺔ ِإﺑْـ ﺮاهـ ﻴ ﻢ
ْ  وَا،اﻟـﻤ ْﺆﻣِﻨـﻴﻦ
. ا ْﻟﺠَـﺤﻴﻢ
Allahumme igi’alhu faratan ue dzukhran
liualideihi, ue şefiian mugeaban. Allahumme
theq-qil bihi mauazinehuma ue e’azim bihi
ugiurehuma, uel-hiqhu bi-salihil-mu’minine
uegi’alhu fi kefaleti Ibrahime ue qihi birahmatike ’adzabel-gehim.
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„O, Allah, fă-l să fie o răsplată şi o
comoară pentru părinţii lui. O, Allah, prin
el, îngreunează talerele lor şi măreşte-le
răsplata. Primeşte-l alături de dreptcredincioşi, pune-l sub protecţia lui
Avraam şi protejează-l prin mila Ta de
chinurile Iadului.
53. această rugă se spune când decedatul este un copil (adică
nu a ajuns la vârsta pubertăţii)

Al-Hasan recita primul capitol din
Coran (Al-Fatiha) deasupra copilului şi apoi
se ruga:
.ﺳﻠَـﻔ ًﺎ َوَأﺟْـﺮًا
َ  َو،ًﺟ َﻌﻠْـ ُﻪ ﻟَﻨﺎ َﻓﺮَﻃـﺎ
ْ ( اﻟﻠﻬُـ ﱢﻢ ا150)
Allahumme igi’alhu lena faratan, ue
salafan ue egiren.
„O, Allah, lasă-l să fie o răsplată, un
avans şi o recompensă pentru noi.”
53. Ruga de condoleanţe
ﻞ
ٍ ﺟ
َ ﻋ ْﻨ ـ َﺪ ُﻩ ِﺑ َﺄ
ِ ﺵ ﻲ ٍء
َ ﻞ
 َوآُـ ﱡ، َوَﻟ ُﻪ ﻣﺎ َأﻋْـﻄـﻰ،ﷲ ﻣﺎ َأﺧَﺬ
ِ ن
( ِإ ﱠ151)
. َﻓ ْﻠ َﺘﺼْـﺒِﺮ َو ْﻟ َﺘﺤْـ َﺘﺴِﺐ.ُﻣﺴَـﻤﱠﻰ
Inne lillahi ma akhadza ue lehu ma e’ata
ue kullu şei-in ’indehu bi-egelim-musamma,
feltesbir uel-tehtesib.
Cu adevărat, lui Allah îi aparţine ceea ce
El a luat şi Lui îi aparţine ceea ce El a dat,
şi Totul are la El un timp anume… şi apoi
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el a poruncit ca ea54 să aibă răbdare şi să
spere pentru răsplata lui Allah.
54. Cuvintele ……………. sunt folosite la persoana III,
genul feminin, aşa că trebuie schimbate în funcţie de persoana la
care ne referim.

…. şi se poate spune şi aşa:
.ﻏﻔَـ َﺮ ِﻟﻤَـﱢﻴﺘِﻚ
َ  َو،ﻦ ﻋَـﺰا َء ك
َ ﺣﺴَـ
ْ  َوَأ،ﷲ َأﺟْـﺮَك
ُ ﻋﻈَـ َﻢ ا
ْ َ (152)
’Azzama Allahu egireke ue ehsene
’azake ue ghafara limeitike.
Fie ca Allah să vă mărească răsplata, să
vă aline durerea şi să ierte pe cel decedat.55
55. Aşa spun unii învăţaţi, nu este o relatare Profetică.

54. În momentul punerii celui decedat
în mormânt
. ل اﷲ
ِ ﷲ َوﻋَﻠـﻰ ﺳُـﱠﻨ ِﺔ رَﺳـﻮ
ِ ( ِﺑﺴْـ ِﻢ ا153)
Bismillahi ue ’ala sunneti resuli-llah.
„În numele lui Allah şi urmând Tradiţia
Trimisului lui Allah!”
55. După îngroparea celui decedat
După ce Profetul îngropa o persoană,
rămânea lângă mormânt şi spunea: „Cereţi
iertare pentru fratele vostru şi rugaţi-vă ca
el să rămână neclintit, căci, chiar în acest
moment, dă socoteală.” O, Allah, iartă-l, O,
Allah, împuterniceşte-l.”
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56. Ruga de vizită la mormânt
ن
ْ  َوِإﻧّﺎ ِإ،ﺴﻠِﻤﻴﻦ
ْ ﻦ وَا ْﻟ ُﻤ
َ ﻦ اﻟﻤ ْﺆﻣِﻨﻴـ
َ ﻞ اﻟﺪﱢﻱﺎ ِر ِﻣ
َ ﻋﻠَـ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َأ ْه
َ ( اﻟﺴﱠﻼ ُم154)
.ﷲ ﻟﻨـﺎ َوَﻟﻜُـ ْﻢ اﻟﻌـﺎ ِﻓﻴَﺔ
َ لا
ُ  َﻧﺴْـ َﺎ،ﷲ ِﺑﻜُـ ْﻢ ﻻﺣِﻘـﻮن
ُ ﺵﺎ َء ا
Es-selamu ’aleikum ehled-diari minelmu-uminine uel-muslimine ue inna inşaAllahu bikum lahiqune [ue ierhamullahulmusteqdimine minna uel-muste-khirine] neselu Allaha lena ue lekumul-’afie.
„Pacea să fie asupra voastră, O, voi cei
din morminte, asupra credincioşilor şi
asupra tuturor musulmanilor. Şi, noi, cu
voia lui Allah, vă vom urma, Allah să-i ierte
pe înaintaşii noştrii şi pe cei amânaţi şi
vom cere lui Allah bunăstare atât pentru
noi, cât şi pentru voi.”
57. Rugă spusă în timpul unei furtuni
.ﻦ ﺵَـﺮﱢهﺎ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ،ﺧﻴْـﺮَهﺎ
َ ﻚ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱠـﻲ َأﺳْـ َﺄﻟُـ155)
Allahumme inni es-eluke khairaha ue
e’udzu bike min şeriha.
„O, Allah, îţi cer ce este bun din vânt şi
caut adăpost la Tine de ce e rău din el.”
ﺧ ْﻴ ـ َﺮ ﻣ ﺎ
َ  َو،ﺧﻴْـ َﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬ ـ ﺎ
َ  َو،ﺧﻴْـﺮَهﺎ
َ ﻚ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱠـﻲ َأﺳْـ َﺄﻟُـ156)
ﺖ
ْ ﺳﻠَـ
ِ  َوﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ ُا ْر، َوﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬـﺎ،ﻦ ﺵَـﺮﱢهﺎ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ،ﺖ ﺑِﻪ
ْ ﺳﻠَـ
ِ ُا ْر
.ﺑِﻪ
Allahumme inni es-eluke khairaha ue
khaira ma fiha ue khaira ma ursilet bihi ue
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e’udzu bike min şerriha, ue şeri ma fiha ue
şerri ma ’ursilet bihi.
„O, Allah, îţi cer ce este bun la vânt şi ce
este bun în el şi binele care este trimis cu
el şi îţi cer să mă păzeşti de răul lui şi de
răul din el şi de răul trimis cu el.”
58. Rugă la auzul tunetului
Când ’Abdullah Ibn Az-Zubair auzea
tunetul, se oprea din vorbit şi spunea:
.ﻦ ﺧﻴـﻔَﺘﻪ
ْ  وَاﻟﻤﻼﺋِﻜـ ُﺔ ِﻣ،ِﺤﻤْـ ِﺪﻩ
َ ﻋ ُﺪ ِﺑ
ْ ﺢ اﻟـ ﱠﺮ
ُ ﺴﺒﱢـ
َ ن اﻟّﺬي ُﻱ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ
ُ (157)
Su b h anel l e dz ii
i u se bb i hu r- ra’ du
bihamdihi uel-melaiketu min khifetihi.
„Cât de măreţ este Allah, Cel pe care
tunetul îl slăveşte aşa cum fac şi îngerii.”
59. Rugi pentru ploaie
ْ ( اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ ا158)
،ﻏ ْﻴ ـ َﺮ ﺿ ﺎر
َ  ﻧﺎﻓِﻌـ ًﺎ،ًﻏﻴْـﺜ ًﺎ ﻣُﻐﻴـﺜ ًﺎ ﻣَﺮﻱﺌ ًﺎ ﻣُﺮﻱـﻌﺎ
َ ﺳﻘِـﻨﺎ
.ﻼ ﻏَـ ْﻴ َﺮ ﺁﺟِﻞ
ً ﻋﺎﺟِـ
Allahummesqina ghaithen mughithan
meri-en, meri’an, nafi’an, ghaira darrin,
’agilan ghaira agilin.
„O, Allah, trimite asupra noastră o
ploaie binecuvântată, hrănitoare, ploaie
care să ne aducă bine, nu rău. Şi trimite-o
acum, nu mai târziu.”
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.ﻏﺜْﻨـﺎ
ِ  اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ أ،ﻏﺜْﻨـﺎ
ِ  اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ أ،ﻏﺜْﻨـﺎ
ِ ( اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ أ159)
Allahumme
eghithna,
Allahumme
eghithna, Allahumme eghithna.
„O, Allah, dă-ne ploaie! O, Allah, dă-ne
ploaie! O, Allah, dă-ne ploaie!”
ك
َ ﺣﻴِﻲ َﺑﻠَـ َﺪ
ْ ﻚ َوَأ
َ ﺣﻤَـ َﺘ
ْ  وَا ْﻧﺸُـ ْﺮ َر،ك َوﺑَﻬـﺎ ِﺋﻤَﻚ
َ ﻖ ﻋِﺒﺎ َد
ِﺳ
ْ ( اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ ا160)
. اﻟ َﻤﻴﱢـﺖ
Allahummesqi ’ibadeke ue baha-imeke,
uenşur rahmeteke ue ah-i beledekel-meit.
„O, Allah, dă-le apă robilor Tăi şi
necuvântătoarelor Tale, revarsă asupra
noastră mila Ta şi reînvie tărâmul Tău cel
fără de viaţă.”
60. Rugă spusă când plouă
. ﺻﻴﱢـﺒ ًﺎ ﻧﺎﻓِـﻌ ًﺎ
َ ( اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ161)
Allahumme sai-iban nafi’an.
„O, Allah, să fie un nor de ploaie
binefăcătoare.”
61. Rugă spusă după ploaie
.ﺣﻤَـﺘِﻪ
ْ ﷲ َو َر
ِ ﻞا
ِ ( ُﻣﻄِـﺮْﻧﺎ ِﺑ َﻔﻀْـ162)
Mutirna bi fadlillahi ue rahmetihi.
„A plouat prin bunăvoinţa şi mila lui
Allah!”
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62. Rugă pentru cer senin
،ﻈ ـ ﺮاب
ﻋ ﻠ ﻰ اﻵآـ ﺎ ِم وَاﻟ ﱢ
َ  اﻟّﻠ ُﻬ ﱠﻢ،ﻋَﻠﻴْـﻨﺎ
َ ( اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ ﺣَﻮاَﻟﻴْﻨﺎ وَﻻ163)
. ﺖ اﻟﺸﱠﺠـﺮ
ِ  َوﻣَﻨـﺎ ِﺑ،ن اﻷ ْودِﻱﺔ
ِ َوﺑُﻄـﻮ
Allahumme haualeina ue la ’aleina,
Allahumme ’alal-akam uez-zirabi ue butunileudieti ue manabitiş-şegeri.
„O, Allah, lasă ploaia să cadă în jurul
nostru şi nu pe noi! O, Allah, pe păşuni, pe
dealuri, în văi şi pe rădăcinile copacilor.”
63. La vederea semilunii
ﺴ ﻼﻣَـ ِﺔ
 واﻟ ﱠ،ﻦ وَاﻹﻱﻤـﺎن
ِ ﻋَﻠﻴْـﻨﺎ ﺑِﺎﻷﻣْـ
َ  اﻟﻠّ ُﻬﻢﱠ َأ ِهﻠﱠـ ُﻪ،ﷲ َأآْـﺒَﺮ
ُ ( ا164)
.ﻚ اﷲ
َ  َرﺑﱡﻨـﺎ َو َرﱡﺑ،ﺐ َوﺗَـﺮْﺿـﻰ
ﻖ ﻟِﻤﺎ ُﺗﺤِـ ﱡ
ِ  وَاﻟﺘﱠـﻮْﻓﻴـ،واﻹﺳْﻼم
Allahu akbar, Allahumme ahillehu
’aleina bil-emni, uel-imani ues-selamati uelislami, uet-teufiqi lima tuhibbu rabbena ue
tarda, Rabbuna ue rabbuke Allah.
„Allah este Cel mai Mare! O, Allah, lasă
semiluna să se ivească deasupra noastră în
siguranţă, credinţă, pace şi islam. Doamne
şi fă să reuşesc în tot ceea ce Tu iubeşti şi
tot ce Ţie îţi place. Domnul nostru şi
Domnul vostru este Allah!”
64. Ruga de terminare a unei zile de
post
.ن ﺵـﺎ َء اﷲ
ْ ﺖ اﻷﺟْـ ُﺮ ِإ
َ  َو َﺙﺒَـ،ﺖ اﻟﻌُـﺮوق
ِ  وَا ْﺑ َﺘﻠﱠـ،ُﻈﻤَـﺄ
ﺐ اﻟ ﱠ
َ ( َذهَـ165)
Dzehebez-zama-u uebtelletil-’uruqu, ue
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thebetel-egiru inşa-Allah.
„Setea s-a stins şi venele s-au umezit şi
cu voia lui Allah răsplata este hotărâtă”.
„Abdullah Ibn ’Amr Al-’Aas a relatat că
Mesagerul lui Allah a spus: „Într-adevăr,
cel care ţine post are pentru întreruperea
postului o rugă care nu este respinsă.” Ibn
Abu Malaika a zis: „L-am auzit pe Abdullah
Ibn ’Omar zicând, când şi-a întrerupt
postul:
ن
ْ  َأ،ﻞ ﺵ ﻲء
ﻚ اﻟّﺘﻲ َوﺳِـﻌَﺖ ُآ ﱠ
َ ﺣﻤَـ ِﺘ
ْ ﻚ ِﺑ َﺮ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱠـﻲ َأﺳْـ َﺄﻟُـ166)
. َﺗﻐْـ ِﻔ َﺮ ﻟﻲ
Allahumme inni eseluke bi-rahmatike
elletii uesi’ta kulle şe-in en teghfira lii.
„O, Allah, cer, în numele Milei Tale care
cuprinde toate lucrurile, să mă ierţi!”
65. Rugă înainte de masă
Când te pregăteşti să mănânci trebuie
să spui:
. ﺴ ِﻢ اﷲ
ْ ( ِﺑ167)
Bismillah.
„În numele lui Allah!” ...şi dacă uiţi să
spui asta înainte de a te apuca să mănânci,
atunci să spui când îţi aminteşti:
. ﷲ ﻓﻲ َأ ﱠوِﻟ ِﻪ وَﺁﺧِـﺮِﻩ
ِ ﺴ ِﻢ ا
ْ ( ِﺑ168)
Bismillahi fi euelihi ue akhirihi.
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„Începem şi terminăm în numele lui
Allah!”
66. Ruga celui căruia Allah îi dăruieşte
mâncare:
.ك ﻟَﻨﺎ ﻓﻴ ِﻪ َوَأﻃْـ ِﻌﻤْﻨﺎ ﺧَـﻴْﺮًا ِﻣﻨْـﻪ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺑﺎ ِر169)
Allahumme barik lena fihi ue et’imna
khairan minhu.
„O, Allah, binecuvânteaz-o pentru noi şi
hrăneşte-ne cu ceva mai bun decât ea!”
…şi cel căruia Allah îi dăruieşte lapte să
bea trebuie să zică:
.ك ﻟَﻨﺎ ﻓﻴ ِﻪ َو ِزدْﻧﺎ ِﻣﻨْﻪ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺑﺎ ِر170)
Allahumme barik lena fihi ue zidna
minhu.
„O, Allah, binecuvântează-l pentru noi
şi dă-ne mai mult din el!”
67. După masă
ْ ﷲ اﻟﱠﺬي َأ
ِ ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ( ا ْﻟ171)
ل ِﻣﻨﱢﻲ
ٍ ﺣ ْﻮ
َ ﻦ ﻏَـ ْﻴ ِﺮ
ْ ﻃ َﻌﻤَﻨـﻲ هـﺬا َو َر َزﻗَﻨـﻴ ِﻪ ِﻣ
. وَﻻ ُﻗﻮﱠة
Elhamdulillahil-ledzii et’ameni hadza ue
razaqanihi min ghairi haulin minni ue la quuetin.
„Slavă lui Allah care m-a îndestulat cu
aceasta şi mi-a dăruit aceasta fără ca eu să
am vreo forţă sau putere pentru mine
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însumi.”
ﻲ وَﻻ
ﻏ ْﻴ َﺮ َﻣ ْﻜ ِﻔ ﱟ
َ ،ﻃﻴﱢـﺒ ًﺎ ﻣُﺒـﺎرَآ ًﺎ ﻓﻴﻪ
َ ﺣﻤْـﺪًا آَﺜـﻴﺮًا
َ ﷲ
ِ ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ( ا ْﻟ172)
. ﻋﻨْـ ُﻪ َرﺑﱡـﻨﺎ
َ ﻰ
ً ﺴ َﺘﻐْـﻨ
ْ ع وَﻻ ُﻣ
ٍ ُﻣ َﻮ ﱠد
Elhamdulillahi hamdan kathiran tai-iban
mubarakan fihi ghaira mekfi-in ue la muueddi’in ue la musteghnan ’anhu rabbena.
„Allah să fie slăvit cu o slavă
binecuvântată, slavă nesfârşită, slavă
nepieritoare, slavă eternă. El este Domnul
nostru!56”
56. Există mai multe păreri în privinţa înţelesului acestei
rugi. „Allah să fie slăvit cu laudă binecuvântată, nesfârşită. El îşi
este de ajuns pentru sine, hrăneşte şi nu este hrănit, Cel care este
dorit împreună cu ceea ce este cu El şi Cel de care are nevoie tot.
El este Domnul nostru!”

68. Ruga oaspetelui pentru gazdă
.ﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ
َ ﻏﻔِـ ْﺮ َﻟﻬُـ ْﻢ وَا ْر
ْ  وَا،ك َﻟ ُﻬ ْﻢ ﻓﻴﻤﺎ َر َزﻗْـ َﺘﻬُﻢ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺑﺎ ِر173)
Al l ahu mme
b ari k
l ehum
f ima
rezeqtehum, ueghfirlehum uerhamhum.
„O, Allah, binecuvântează pentru ei ceea
ce Tu le-ai dăruit, iartă-i şi fii milostiv cu
ei.”
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69. Rugă pentru cel care oferă sau
doreşte să ofere un pahar cu apă
.ﻖ ﻣَﻦ ﺳﻘﺎﻧﻲ
ِﺳ
ْ  وَا،ﻃ َﻌﻤَﻨﻲ
ْ ﻃ ِﻌ ْﻢ ﻣَﻦ َأ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َأ174)
Allahumme et’im man et’amenii uesqi
man saqani.
„O, Allah, hrăneşte-l pe cel care m-a
hrănit şi dă-i de băut celui care mi-a dat de
băut.”
70. Rugă spusă la întreruperea postului
în casa altcuiva
ﺖ
ْ ﺻﻠﱠـ
َ  َو،ﻞ ﻃَﻌﺎﻣَـ ُﻜ ُﻢ اﻷﺑْـﺮار
َ ن َوَأ َآ
َ ﻋ ْﻨ َﺪآُﻢ اﻟﺼّـﺎﺋِﻤﻮ
ِ ( َأ ْﻓﻄَـ َﺮ175)
.ﻋﻠَـ ْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟﻤﻼ ِﺋﻜَـﺔ
َ
Aftara ’indekumus-sa’imune ue ekele
ta’amekumul-ebraru ue sallat ’aleikumulmela-ike.
„Fie ca aceia care postesc să-şi
întrerupă postul în casa voastră şi cei care
sunt supuşi şi credincioşi să mănânce
mâncarea voastră, iar îngerii să se roage
pentru voi!”
71. Rugă spusă de cel care posteşte, i se
aduce mâncare, dar nu-şi întrerupe
postul*
Dacă eşti invitat (la masă), răspunde
invitaţiei. Dacă posteşti, roagă-te (pentru
cei prezenţi) şi dacă nu posteşti, mănâncă.
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* Atunci când cei care nu postesc servesc masa. Aici este
vorba de postul benevol, nu de cel obligatoriu.

72. Ruga celui care ţine post şi este
supărat de cineva
!( إﻧﻲ ﺻﺎﺋﻢ إﻧﻲ ﺻﺎﺋﻢ176)
Inni sa-im, inni sa-im!
Eu ţin post, eu ţin post!
73. Rugă spusă la vederea primului fruct
din acel sezon (acea recoltă a sezonului)
ك ﻟَﻨﺎ
ْ  وَﺑﺎ ِر،ك ﻟَﻨﺎ ﻓﻲ ﻣَﺪﻱ َﻨﺘِﻨـﺎ
ْ  وَﺑﺎ ِر،ك ﻟَﻨﺎ ﻓﻲ َﺙﻤَـﺮِﻧﺎ
ْ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺑﺎ ِر177)
.ك ﻟَﻨﺎ ﻓﻲ ُﻣﺪﱢﻧﺎ
ْ  وَﺑﺎ ِر،ﻓﻲ ﺻﺎﻋِﻨـﺎ
Allahumme barik lena fi themerina, ue
barik lena fi medinetina, ue barik lena fi
sa’ina, ue barik lena fii muddina.
O, Allah binecuvântează pentru noi
fructele noastre, binecuvântează pentru noi
oraşul nostru, binecuvântează pentru noi
această grămadă şi binecuvântează pentru
noi această grămăjoară.57
57. Grămadă (saa’) şi grămăjoară (mudd) sunt unităţi de
măsură. 1 saa’ este echivalentul a 4 mudd-uri, iar 1 mudd
măsoară cât o grămăjoară care poate fi ţinută în două palme de
mărime medie.
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74. Rugă pentru strănutat
Când unul dintre voi strănută, trebuie să
zică:
.ﷲ
ِ ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ( ا ْﻟ178)
Elhamdulillah.
„Slavă lui Allah!”
… şi fratele sau însoţitorul lui (care îl aude)
trebuie să spună:
.ﻚ اﷲ
َ ﺣﻤُـ
َ ( َﻱ ْﺮ179)
Ierhamuke Allah.
„Allah să fie milostiv cu tine!”
… şi el (cel care strănută) trebuie să-i
răspundă:
.ﺢ ﺑﺎﻟَـﻜُﻢ
ُ ﷲ َوُﻱﺼْـِﻠ
ُ ( َﻱﻬْـﺪﻱﻜُـ ُﻢ ا180)
Iehdikumullahu ue iuslih balekum.
„Allah să te călăuzească şi să te
îndrepte pe calea cea dreaptă!”
75. Rugă pentru tinerii căsătoriţi
. ﺟ َﻤ َﻊ َﺑﻴْـ َﻨﻜُﻤﺎ ﻓﻲ ﺧَـﻴْﺮ
َ  َو،ﻋﻠَـﻴْﻚ
َ ك
َ  وَﺑﺎ َر،ك اﻟّﻠ ُﻪ ﻟَﻚ
َ ( ﺑﺎ َر181)
Bareke Allahu leke, ue bareke ’aleike, ue
geme’a beinekuma fi khairin.
„Allah să-l binecuvânteze pentru tine
(pe soţul/soţia ta) şi să te binecuvânteze şi
să vă unească pe amândoi întru
bunăstare.”
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76. Ruga mirelui în noaptea nunţii
Când te căsătoreşti, trebuie să spui:
،ﻋ َﻠ ـ ْﻴ ﻪ
َ ﺟ َﺒ ْﻠ ـ َﺘ ﻬ ـ ﺎ
َ ﺧﻴْـ َﺮ ﻣﺎ
َ  َو،ﺧﻴْـﺮَهﺎ
َ ﻚ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧﱠـﻲ َأﺳْـ َﺄﻟُـ182)
.ﻋﻠَـﻴْﻪ
َ ﺟ َﺒﻠْـﺘَﻬـﺎ
َ  َوﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ،ﻦ ﺵَـﺮﱢهﺎ
ْ ﻚ ِﻣ
َ َوأَﻋـﻮ ُذ ِﺑ
Allahumme inni es-eluke khairaha ue
khair ma gebel-teha ’aleihi ue e’udzu bike
min şerriha ue şerri ma gebelteha ’aleiha.
„O, Allah, îţi cer din binele din ea şi din
binele spre care e înclinată ea şi caut
adăpost la Tine de răul din ea şi de răul
spre care e înclinată.
… şi dacă vei cumpăra o cămilă (sau un alt
animal de călărit), trebuie să o ţii de
cocoaşă şi să spui în acelaşi mod.
77. Rugă înainte de actul sexual
.ن ﻣﺎ َر َزﻗْـﺘَﻨﺎ
َ ﺐ اﻟﺸﱠـﻴْﻄﺎ
ِ ﺟﱢﻨ
َ  َو،َﺸﻴْـﻄﺎن
ﺟﱢﻨﺒْﻨﺎ اﻟ ﱠ
َ ﺴ ِﻢ اﷲ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ
ْ ( ِﺑ183)
Bismillah, Allahumme
gennibnaşşeitane, ue gennibiş-şeitane ma rezeqtena.
„În numele lui Allah! O, Allah,
depărtează de noi diavolul şi depărtează-l
de ceea ce Tu ai binecuvântat pentru noi!”
78. La mânie

. ن اﻟﺮﱠﺟﻴـﻢ
ِ ﺸﻴْـﻄﺎ
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ﷲ ِﻣ
ِ ( أَﻋـﻮ ُذ ﺑِﺎ184)
E’udzu billahi mineş-şeitanir-ragim.
„Caut adăpost la Allah de Satana cel
Alungat!”
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79. Rugă spusă la vederea cuiva aflat la
necaz58
ﻀﻠَـﻨﻲ ﻋَﻠﻰ آَﺜﻴـ ٍﺮ
 َو َﻓ ﱠ،ِك ِﺑﻪ
َ ﷲ اﻟّﺬي ﻋﺎﻓﺎﻧﻲ ِﻣﻤّﺎ ا ْﺑﺘَـﻼ
ِ ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ( ا ْﻟ185)
.ﻖ َﺗﻔْﻀـﻴﻼ
َ ﺧﻠَـ
َ ﻦ
ْ ِﻣ ﱠﻤ
El hamdul ill ahil -l edzii
’ af an i
mimmabtelake bihi ue faddaleni ’ala
kethirin mimmen khaleqa tefdilen.
„Slavă lui Allah care m-a salvat de
încercarea Sa la care te-a supus pe tine şi
m-a favorizat peste mulţi din Creaţia Sa.”
58. Ruga trebuie spusă pentru sine şi nu direct celui
aflat la necaz.

80. Pomenire spusă la o întrunire,
adunare, etc…
Ibn Omar a spus: „S-ar fi numărat că
Mesagerul lui Allah le-ar fi zis de o sută de
ori celor care şedeau înainte de a se ridica:
.ب اﻟﻐَـﻔﻮر
ُ ﺖ اﻟﺘﱠـﻮّا
َ ﻚ َأﻧْـ
َ  ِإﱠﻧ،ﻋﻠَـﻲﱠ
َ ﺐ
ْ  َوُﺗ،ﻏﻔِـ ْﺮ ﻟﻲ
ْ با
( َر ﱢ186)
Rabbighfir li ue tub ’alei-ie inneke entetteu-uabul-ghafur.
„O, Domnul meu, iartă-mă şi primeşte
căinţa mea. Cu adevărat, Tu eşti Cel ce
primeşte pe cel care se căieşte şi Tu eşti
Atoateiertător.”
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81. Rugă spusă la sfârşitul întrunirii,
adunării pentru ispăşirea păcatelor
ك
َ ﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
ْ ﺖ َأ
َ ﻻ َأ ْﻧ
ّ ن ﻻ إِﻟ َﻪ ِإ
ْ ﺵﻬَـ ُﺪ َأ
ْ  َأ،ﻚ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َو ِﺑﺤَﻤﺪِك
َ ﺳﺒْﺤـﺎ َﻧ
ُ (187)
.ب ِإﻟَـﻴْﻚ
ُ َوأَﺗﻮ
Subhanake Allahumme ue bi hamdike
eşhedu en la ilahe illa ente esteghfiruke ue
etubu ileike.
Cât de măreţ eşti, O, Allah, şi eu te
slăvesc pe Tine. Mărturisesc că nu există
altă divinitate în afară de Tine. Caut
iertarea Ta şi mă întorc la Tine cu căinţă.
Aişa a zis: „De câte ori Mesagerul lui
Allah se aşeza, recita din Coran sau se
ruga, încheia întotdeauna cu anumite
cuvinte. Eu l-am întrebat: „O, Mesager al
lui Allah, am observat că ori de câte ori
reciţi Coranul sau te rogi închei cu aceste
cuvinte.” El a răspuns: „Da, căci pentru cel
care grăieşte de bine, ea [ruga] îi va fi de
folos, iar pentru cel ce vorbeşte de rău, ea
va fi ca o ispăşire pentru el.
.ب ِإﻟَـﻴْﻚ
ُ ك َوأَﺗﻮ
َ ﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
ْ ﺖ َأ
َ ﻻ َأ ْﻧ
ّ  ﻻ إِﻟ َﻪ ِإ،ﻚ َو ِﺑﺤَﻤﺪِك
َ ﺳﺒْﺤـﺎ َﻧ
ُ (188)
Subhaneke ue bihamdike la ilahe illa
ente esteghfiruke ue etubu ileike.
„Cât de măreţ eşti Tu şi eu te slăvesc pe
Tine! Nu există altă divinitate în afară de
Tine, caut iertarea Ta şi mă întorc spre
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Tine cu căinţă!”
82. Replica pentru o rugă de iertare
Abdullah Ibn Sarjis a zis: „Am mers să-l
văd pe Profet şi să mănânc cu el şi apoi iam zis:
.ل اﷲ
َ ﻚ ﻱﺎ رَﺳـﻮ
َ ﷲ َﻟ
ُ ﻏﻔَـ َﺮ ا
َ (189)
Ghafarallahu leke ia resulallahi.
„Allah să te ierte, O, Mesager al lui
Allah!”
… el a răspuns:
.ﻚ
َ َوَﻟ
Ue leke.
„Şi pe tine!”
83. Rugă spusă celui care îţi face o
favoare
Dacă o persoană îţi face o favoare şi tu
spui:
.ﷲ ﺧَـﻴْﺮًا
ُ كا
َ ( ﺟَﺰا190)
Gezake Allahu khairan.
„Allah să te răsplătească numai cu
bine!”… atunci, cu adevărat, ai reuşit să-l
răsplăteşti.
84. Rugă de ocrotire împotriva lui
Dajjaal59
Cine învaţă pe de rost primele zece
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versete din “Capitolul Al-Kahf” va fi protejat
împotriva lui Dajjaal.
De asemenea, trebuie să se caute
adăpost la Allah de încercările lui Dajjaal
după ultima mărturisire de credinţă făcută
la sfârşitul rugăciunii.60
59. vezi nota nr. 15
60. se referă la ruga cu nr. 55 şi cea cu nr. 56

85. Ce trebuie să-i răspundem celui care
ne spune: „Te iubesc întru Allah”
.ﺣ َﺒﺒْـﺘَﻨﻲ ﻟَﻪ
ْ ﻚ اﻟّﺬي َأ
َ ﺣﺒﱠـ
َ ( َأ191)
Ahabbekelledzii ahbabteni lehu.
„Fie ca El, Cel pentru care mă iubeşti,
să te iubească!”
86. Rugă pentru cel care ţi-a oferit o
parte din averea lui
.ﻚ وَﻣﺎﻟِﻚ
َ ﻚ ﻓﻲ َأ ْهِﻠ
َ ﷲ َﻟ
ُ كا
َ ( ﺑﺎ َر192)
Barekeallahu leke fi ahlike ue malike.
„Allah să te binecuvânteze pe tine, să-ţi
binecuvânteze familia şi averea ta.”
87. Rugă spusă datornicului când ia
împrumut
ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ﻒ ا ْﻟ
ِ ﺴ َﻠ
 ِإﻧﱠﻤﺎ ﺟَـﺰا ُء اﻟ ﱠ،ﻚ وَﻣﺎﻟِﻚ
َ ﻚ ﻓﻲ َأ ْهِﻠ
َ ﷲ َﻟ
ُ كا
َ ( ﺑﺎ َر193)
.واﻷَداء
Barekeallahu leke fi ahlike ue malike,
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innema geza-us-selefi el-hamdu uel-eda-u.
„Allah să te binecuvânteze pe tine, să-ţi
binecuvânteze familia şi averea. Cu
adevărat, recunoştinţa şi plata datoriei
reprezintă răsplata acestui împrumut.”
88. Rugă celui care se teme să nu-i facă
asociaţi lui Allah61
ك
َ ﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
ْ  َوَأ،ْﻚ َوأَﻧﺎ َأﻋْـَﻠﻢ
َ ك ِﺑ
َ ن ُأﺵْـ ِﺮ
ْ ﻚ َأ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧّـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ194)
.ﻟِﻤﺎ ﻻ َأﻋْـﻠَﻢ
Allahumme innii e’udzu bike en uşrike
bike ue ene e’alemu uesteghfiruke lima la
e’alemu.
„O, Allah, caut adăpost la Tine ca nu
cumva să te asociez cu ştiinţă şi cer
iertarea Ta pentru ceea ce fac cu neştiinţă.”
61. vezi nota nr. 22

89. Rugă de mulţumire după primirea
unui dar sau efectuarea unei acţiuni de
caritate
Aişa a relatat că Mesagerul lui Allah a
primit o oaie în dar şi el a poruncit ca oaia
să fie împărţită oamenilor. Când sclavul
care a făcut acest lucru s-a întors (după ce
a împărţit-o), Aişa a întrebat: „Ce au zis?”,
iar el i-a răspuns: „Au spus următoarea
rugă:
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.ﷲ ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ
ُ كا
َ ( ﺑﺎ َر195)
Barekeallahu fikum.
„Allah să vă binecuvânteze (pe voi toţi)!”
Aişa a zis atunci:
.ك اﷲ
َ وَﻓﻴﻬِـ ْﻢ ﺑﺎ َر
Ue fihim barekeallah.
„Allah să-i binecuvânteze şi pe ei!”
… răspundem rugii lor într-un mod
asemănător şi răsplata va fi a noastră.
90. Interzicerea de a pune pe seama
semnelor unele fapte62
 وَﻻ ِإ ﻟ َﻪ،ﻻ ﺧَـ ْﻴ ﺮُك
ّ  وَﻻ ﺧَـ ْﻴ َﺮ ِإ،ﻃﻴْـﺮُك
َ ﻻ
ّ ﻃﻴْـ َﺮ ِإ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﻻ196)
.ﻏﻴْـﺮُك
َ
Allahumme la taira illa tairuke, ue la
khaira illa khairuke ue la ilahe ghairuke.
„O, Allah, nu există alte semne în afară
de semnele Tale, nu există alt bine în afară
de binele Tău şi nu există altă divinitate în
afară de Tine.”
62. această rugă este spusă ori de câte ori o persoană
crede iniţial că o întâmplare sau un eveniment pot prevesti un bine
sau un rău, hotărând prin această prismă ceea ce va face în
continuare, dar apoi renunţă la acest lucru, găseşte sprijin la Allah
şi spune această rugă ca o ispăşire pentru fapta sa, căci aceasta
intră în categoria „ispitelor”.
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91. Rugă la urcarea pe un animal sau
într-un mijloc de transport
ﺳﺨﱠـ َﺮ ﻟَﻨﺎ هﺬا وَﻣﺎ ُآﻨّﺎ َﻟ ُﻪ
َ ن اﻟّﺬي
َ  ﺳُـﺒْﺤﺎ،ﺤﻤْـ ُﺪ ﷲ
َ ﷲ وَا ْﻟ
ِ ( ِﺑﺴْـ ِﻢ ا197)
ﷲ
ُ  ا،ﺤﻤْـ ُﺪ ﷲ
َ  اﻟ،ﺤﻤْـ ُﺪ ﷲ
َ  اﻟ،ﺤﻤْـ ُﺪ ﷲ
َ  اﻟ، َوِإﻧّﺎ إِﻟﻰ َرﺑﱢﻨﺎ َﻟﻤُﻨـ َﻘﻠِﺒﻮن،ُﻣﻘْـﺮِﻧﻴﻦ
ﺖ َﻧﻔْﺴﻲ ﻓَﺎﻏْـ ِﻔ ْﺮ
ُ ﻇﻠَـ ْﻤ
َ ﻚ اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧّﻲ
َ  ﺳُـﺒْﺤﺎ َﻧ،ﷲ أآْـﺒَﺮ
ُ  ا،ﷲ أآْـﺒَﺮ
ُ  ا،أآْـﺒَﺮ
.ﻻ َأﻧْـﺖ
ّ ب ِإ
َ  َﻓ ِﺈﱠﻧ ُﻪ ﻻ َﻱ ْﻐﻔِـ ُﺮ اﻟﺬﱡﻧﻮ،ﻟﻲ
Bi smill ah i
uel -hamdul ill ahi ,
subhanelledzii sakh-khara lena hadza ue
ma kunna lehu muqrinin, ue inna ila
rabbina lemunqalibun, elhamdulillah,
elhamdulillah, elhamdulillah. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanake
Allahumme inni zalamtu nefsi feghfir li, feinnehu la ieghfirudz-dzunuube ila ente.
„În numele lui Allah şi toată slava se
cuvine lui Allah! Cât de măreţ este El, Cel
care a pus acest mijloc la dispoziţia noastră
şi noi înşine n-am fi fost capabili de acest
lucru şi la Domnul nostru este întoarcerea!
Slavă lui Allah! Slavă lui Allah! Slavă lui
Allah! Allah este Cel mai Mare! Allah este
Cel mai Mare! Allah este Cel mai Mare! Cât
de măreţ eşti Tu, O Allah, cu adevărat, miam nedreptăţit sufletul. Te rog, iartă-mă,
căci, cu adevărat, nimeni nu poate ierta
păcatele în afară de Tine.”
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92. Rugă pentru călătorie
ﺳﺨﱠـ َﺮ ﻟَﻨﺎ هﺬا
َ ن اﻟﱠﺬي
َ  ﺳُـﺒْﺤﺎ،ﷲ أآﺒَﺮ
ُ  ا، ﷲ أآﺒَﺮ
ُ  ا، ﷲ أآﺒَﺮ
ُ ( ا198)
ﻚ ﻓﻲ
َ ﺴ ـ َﺄُﻟ
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧّﺎ َﻧ، َوِإﻧّﺎ إِﻟﻰ َرﺑﱢﻨـﺎ َﻟ ُﻤ ْﻨﻘَـﻠِﺒﻮن،وَﻣﺎ ُآﻨّﺎ َﻟ ُﻪ ُﻣﻘْـﺮِﻧﻴﻦ
ﻋﻠَـﻴﻨﺎ
َ ن
ْ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َه ﱢﻮ،ﻞ ﻣﺎ ﺗَـﺮْﺿﻰ
ِ ﻦ ا ْﻟ َﻌﻤَـ
َ  َو ِﻣ،ﺳﻔَـﺮِﻧﺎ هﺬا اﻟﺒِـ ﱠﺮ وَاﻟﺘﱠـﻘْﻮى
َ
َ
 وَاْﻟﺨَﻠـﻴ َﻔ ُﺔ،ﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﱠـﻔَﺮ
ُ ﺣ
ِ ﺖ اﻟﺼّـﺎ
َ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ َأﻧْـ،ﻋﻨّﺎ ُﺑﻌْـﺪَﻩ
َ ﻃ ِﻮ
ْ ﺳ َﻔﺮَﻧﺎ هﺬا وَا
،ﻈ ﺮ
َ  َوآَﺂ َﺑ ِﺔ ا ْﻟ َﻤ ْﻨ ـ،ﻦ َوﻋْـﺜﺎ ِء اﻟﺴﱠـﻔَﺮ
ْ ﻚ ِﻣ
َ  اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ِإﻧّـﻲ أَﻋـﻮ ُذ ِﺑ،ِﻓﻲ اﻷهـﻞ
.ﻷهْـﻞ
َ ل وَا
ِ ﺐ ﻓﻲ اﻟﻤـﺎ
ِ وَﺳﻮ ِء ا ْﻟ ُﻤﻨْـ َﻘَﻠ
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
akbar. Subhanelledzii sakh-khara lena
hadza ue ma kunna lehu muqrinine ue inna
ila rabbina lemunqalibun. Allahumme inna
nes-eluke fi seferina hadza el-birra uettaqua ue minel-’ameli ma terda. Allahumme
hau-uin ’aleina seferena hadza uet-ui ’anna
bu’dehu. Allahumme entes-sahibu fis-sefer,
uel-khalifetu fil-ehl. Allahumme inni
e’udzubike min ue’atha-is-sefer, ue keabetil-manzari ue su-il-munqalabi fil-mali
uel-ehli.
Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel
mai Mare! Allah este Cel mai Mare! Slavă
Celui ce ne-a dăruit nouă aceasta şi noi
înşine n-am fi fost capabili de acest lucru
şi la Domnul nostru este întoarcerea. O,
Allah, îţi cerem din această călătorie binele
şi evlavia63 şi dintre fapte ceea ce îţi place.
O, Allah, uşurează pentru noi această
călătorie şi scurtează pentru noi distanţa
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ei. O, Allah, Tu eşti Stăpânul călătoriei şi
Califul64 pentru cei de acasă. O, Allah,
păzeşte-mă de dificultăţile călătoriei, de
tristeţea celor văzute şi de răul din lucruri
şi din oameni.
63. În limba arabă: Birr şi Taquaa - doi termeni care
individual se referă la toate faptele bune şi actele de supunere,
adică la îndeplinirea faptelor poruncite şi la evitarea actelor
interzise.

Când

sunt folosite

împreună,

„birr”

se

referă

la

îndeplinirea acelor lucruri care au fost poruncite, iar „taquaa” se
referă la evitarea lucrurilor care au fost interzise.
64. vezi nota nr. 53

… şi la întoarcere se spune aceeaşi
rugă, dar, în plus, se spune:
. ن ِﻟ َﺮﺑﱢـﻨﺎ ﺣـﺎﻣِـﺪون
َ ن ﻋﺎﺑِـﺪو
َ ن ﺗﺎﺋِﺒـﻮ
َ ﺁﻱِﺒـﻮ
A-ibune tai-ibune ’abidune li-rabbina
hamidune.
„Ne întoarcem, ne căim, îl mărim şi îl
slăvim pe Domnul nostru.”
93. Rugă la intrarea într-un sat, oraş,
etc.
ﻦ
َ ب اﻷَراﺿﻴـ
 َو َر ﱠ،ﻇَﻠﻠَـﻦ
ْ ت اﻟﺴّـ ْﺒ ِﻊ وَﻣﺎ َأ
ِ ب اﻟﺴﱠـﻤﻮا
( أﻟﻠّـ ُﻬ ﱠﻢ َر ﱠ199)
ح وَﻣ ﺎ
ِ ب اﻟ ﺮﱢﻱ ﺎ
 َو َر ﱠ،ﺿَﻠ ْﻠ ـ ﻦ
ْ ﻦ وَﻣﺎ َأ
ِ ب اﻟﺸﱠﻴـﺎﻃﻴ
 َو َر ﱠ،اﻟﺴّـ ْﺒ ِﻊ وَﻣﺎ أ ْﻗَﻠﻠْـﻦ
 َوأَﻋـﻮ ُذ،ﺧﻴْـ َﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
َ  َو،ﺧﻴْـ َﺮ َأ ْهﻠِـﻬﺎ
َ ﺧﻴْـ َﺮ هﺬ ِﻩ ا ْﻟﻘَـ ْﺮ َﻱ ِﺔ َو
َ ﻚ
َ  َأﺳْـ َﺄﻟُـ،َذ َرﻱْـﻦ
. َوﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ،ﻦ ﺵَـﺮﱢهﺎ َوﺵَـ ﱢﺮ َأ ْهﻠِـﻬﺎ
ْ ﻚ ِﻣ
َ ِﺑ
Allahumme rabbes-semauatis-seb’i ue
ma ezlalna, ue rabbel-aradinas-seb’i ue ma
121

’aqlalna ue rabbeş-şeiatini ue ma adlalna
ue rabber-riahi ue ma dzareina es-eluke
khaira hadzihil-qarieti ue khaira ahliha ue
khaira ma fiha ue e’udzu bike min şerriha
ue şerri ehliha ue şerri ma fiha.
O, Allah, Stăpân al celor şapte ceruri şi
al tuturor celor pe care acestea le
umbreşte, Stăpân al celor şapte pământuri
şi al tuturor celor pe care acestea le susţin,
Stăpân al diavolilor şi al tuturor acelora pe
care aceştia îi îndrumă greşit, Stăpân al
vânturilor şi al tuturor celor pe care
acestea le împrăştie. Îţi cer din binele
acestui sat, din binele locuitorilor acestuia
şi din binele care se află în interiorul lui şi
caut adăpost la Tine de răul din acest sat,
(de) răul din locuitorii lui şi de răul aflat în
interiorul lui.
94. La intrarea pentru cumpărături întrun centru comercial
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ200)
،ﺤ ْﻤ ـ ﺪ
َ ﻚ و ﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟ ُﻤﻠْـ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟﻠّﻪ وﺣ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵﺮﻱ
ﻞ ﺵ ﻲ ٍء
ّ  ِﺑﻴَـ ِﺪ ِﻩ ا ْﻟﺨَـ ْﻴ ُﺮ وَه َﻮ ﻋﻠﻰ آ،ﻲ ﻻ ﻱَﻤـﻮت
ﺣﱞ
َ ﺖ َو ُه َﻮ
ُ ُﻱﺤْﻴـﻲ َوﻱُﻤﻴـ
.ﻗﺪﻱﺮ
Laa ilahe illa Allahu uahdehu la şerike
lehu, lehul-mulku ue lehul-hamdu iuh-i ue
iumitu ue hua hai-iun la iemutu, biedihilkhair ue hua ’ala kulli şei-in qadir.
122

Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal. A
Lui este Împărăţia şi Slava! El dăruieşte
viaţa şi moartea, El este Veşnic, fără de
moarte. În Mâna Sa se află tot binele şi El
este mai presus de toate Atotputernic.
95. Rugă spusă atunci când animalul
încălecat se împiedică sau mijlocul de
transport se defectează
.ﷲ
ِ ( ِﺑﺴْـ ِﻢ ا201)
Bismillah.
„În numele lui Allah!”
96. Ruga călătorului pentru cei
conduc
.ﻋﻜُـ ُﻢ اﻟﱠﻠ َﻪ اﻟﱠﺬي ﻻ ﺗَﻀـﻴ ُﻊ وَدا ِﺋﻌُـﻪ
ُ ﺳﺘَـ ْﻮ ِد
ْ َأ
Esteudi’ukumullaha elledzii la
uada-i’uhu.
„Te încredinţez lui Allah, a
încredinţare nu e niciodată rătăcită.”

care-l
(202)
tedi’u
cărui

97. Ruga celor ce-l conduc pe călător
.ﻋﻤَـﻠِﻚ
َ  َوﺧَـﻮاﺗﻴـ َﻢ،َﻚ َوأَﻣﺎ َﻧﺘَـﻚ
َ ع اﻟﱠﻠ َﻪ دﻱـ َﻨ
ُ ﺳﺘَـ ْﻮ ِد
ْ ( َأ203)
Esteudi’ullaha dineke ue emaneteke ue
khauatime ’amelike.
„Pun religia ta, credinţa ta şi ultimele
fapte ale tale în grija lui Allah!”
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ﺣﻴْـُﺜ ﻤ ﺎ
َ ﻚ اﻟﺨَـ ْﻴ َﺮ
َ  َو َﻱﺴﱠـ َﺮ َﻟ،َﻏﻔَـ َﺮ َذﻧْـ َﺒﻚ
َ  َو،ك اﻟﱠﻠ ُﻪ اﻟﺘﻘْﻮى
َ ( َز ﱠو َد204)
.ُآﻨْـﺖ
Zeu-uedekellahut-tequa ue ghafara
dzenbeke ue iessere lekelkhaira haithuma
kunta.
Allah să-ţi mărească evlavia,65 să-ţi ierte
păcatele şi să-ţi dăruiască tot binele,
oriunde ai fi!
65. vezi nota anterioară

98. Pomenire la urcare sau coborâre
Jaabir a spus: „Când urcăm, trebuie să
spunem:
. ﷲ َأآْـﺒَﺮ
ُ ( ا205)
Allahu akbar.
„Allah este Cel mai Mare!
… şi la coborâre trebuie să spunem:
. ن اﷲ
َ ﺳﺒْـﺤﺎ
ُ (206)
Subhanallah.
„Cât de măreţ este Allah!”
99. Ruga călătorului în prag de seară
 َرﱠﺑ ﻨ ـ ﺎ.ﻋ َﻠ ْﻴ ـ ﻨ ﺎ
َ ﻦ َﺑ ﻼﺋِـ ِﻪ
ِ ﺴـ
ْﺣ
ُ ﷲ َو
ِ ﺤ ْﻤ ـ ِﺪ ا
َ ﺳﻤِـ َﻊ ﺳـﺎ ِﻣ ُﻊ ِﺑ
َ (207)
.ﻦ اﻟﻨّـﺎر
َ ﷲ ِﻣ
ِ ﻋَﻠﻴْـﻨﺎ ﻋﺎﺋِﺬًا ﺑﺎ
َ ﺣﺒْـﻨﺎ َوَأﻓْـﻀِﻞ
ِ ﺻـﺎ
Sami’a sami’un bi-hamdillahi ue husni
belaihi ’aleina. Rabbena sahibna ue efdil
’aleina ’aidzen billahi minen-nar.
„Fie ca un martor să audă slava pe care
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i-o aducem lui Allah pentru favorurile şi
darurile Lui pentru noi. Domnul nostru,
apără-ne, favorizează-ne şi îndepărtează de
noi orice rău. Caut adăpost la Allah de
Foc!”
100. La oprirea sau înnoptarea într-un
loc străin
.ﺧﻠَـﻖ
َ ﻦ ﺵَـ ﱢﺮ ﻣﺎ
ْ ت ِﻣ
ِ ت اﻟّﻠ ِﻪ اﻟﺘّـﺎﻣّﺎ
ِ ( أﻋـﻮ ُذ ِﺑ َﻜﻠِـﻤﺎ208)
E’udzu bi-kelimatillahit-tammeti min şerri
ma khaleq.
„Caut
adăpost
în
perfecţiunea
Cuvântului lui Allah de răul pe care El l-a
creat!”
101. La întoarcerea dintr-o călătorie
Ibn Omar a relatat că la întoarcerea
dintr-o bătălie sau la sfârşitul pelerinajului
Mesagerul lui Allah spunea ori de câte ori
ajungea pe un loc înalt:
.ﷲ َأآْـﺒَﺮ
ُ  ا،ﷲ َأآْـﺒَﺮ
ُ  ا،ﷲ َأآْـﺒَﺮ
ُ ( ا209)
Allahu akbar. [de trei ori]
„Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel
mai Mare! Allah este Cel mai Mare!”
... şi apoi spunea:
 و ُه َﻮ،ﺤﻤْﺪ
َ ﻚ وﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  ﻟ ُﻪ اﻟﻤﻠ،ُﻚ ﻟﻪ
َ ﻻ اﻟّﻠ ُﻪ َوﺣْـ َﺪ ُﻩ ﻻ ﺵﺮﻱ
ّ ( ﻻ إﻟ َﻪ إ210)
ق
َ ﺻ َﺪ
َ ،ن ِﻟ َﺮﺑﱢـﻨﺎ ﺣـﺎﻣِـﺪون
َ ن ﻋﺎﺑِـﺪو
َ ن ﺗﺎﺋِﺒـﻮ
َ  ﺁﻱِﺒـﻮ،ﻋﻠﻰ ُآﻞّ ﺵَﻲ ٍء ﻗَـﺪﻱﺮ
.ب َوﺣْـﺪَﻩ
َ ﻷﺣْـﺰا
َ  َو َه َﺰ َم ا،ﻋﺒْـﺪَﻩ
َ  َو َﻧﺼَـ َﺮ،ﷲ َوﻋْـﺪَﻩ
ُا
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La ilahe illa Allahu uahdehu la şerike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala
kulli şei-in qadir. A-ibune, ta-ibune, ’abidune
lirabbina hamidune. Sadaqallahu ua’dahu
ue nasara ’abdehu ue hazamel-ahzabe
uahdahu.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal. A
Lui este împărăţia şi slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic! Ne întoarcem,
ne căim, îl mărim şi îl slăvim pe Domnul
nostru. Allah şi-a desăvârşit promisiunea
Sa, l-a sprijinit pe sclavul Său şi Singur a
înfrânt coaliţia duşmanilor.
102. Ce se spune la primirea unor veşti
plăcute sau neplăcute
Când primea veşti bune, el zicea:
. ﷲ اﻟﱠﺬي ِﺑﻨِـ ْﻌ َﻤ ِﺘ ِﻪ َﺗﺘِـ ﱡﻢ اﻟﺼّـﺎﻟِﺤﺎت
ِ ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ( ا ْﻟ211)
El-hamdulillahi elledzii bi-ni’metihi
tetimmus-salihat.
„Slavă lui Allah prin bunăvoinţa căruia
lucrurile bune sunt îndeplinite!”
… şi când primea veşti neplăcute,
spunea:
.ﻞ ﺣﺎل
ﷲ ﻋﻠﻰ آُـ ﱢ
ِ ﺤﻤْـ ُﺪ
َ ( ا ْﻟ212)
El-hamdulillahi ’ala kulli hal.
„Slavă lui Allah indiferent de situaţie!”
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103. Răsplata celui ce se roagă pentru
Profet
Profetul a zis: Pentru cel care trimite o
rugă pentru mine, trimite Allah zece pentru
el.
El a mai zis: „Nu faceţi din mormântul
meu loc de rugăciune
[la care să vă
închinaţi]. Rugaţi-vă pentru mine, căci, cu
adevărat, rugile voastre vor ajunge la mine,
oriunde aţi fi.
De asemenea, el a zis: „Zgârcitul este cel
lângă care am fost pomenit şi nu s-a rugat
pentru mine.”
104. Răsplata pentru salutul islamic
- Mesagerul lui Allah a zis: „Nu veţi intra
în Paradis până nu veţi crede şi nu veţi
crede până nu vă veţi iubi reciproc. Să nu
vă învăţ eu un lucru
pe care dacă-l
respectaţi, cu adevărat, vă veţi iubi
reciproc? Răspândiţi printre voi salutul
(urarea de pace).
- Ammar a zis: „Cine îndeplineşte trei
condiţii îşi va desăvârşi credinţa: să fii
drept, să răspândeşti salutul (urarea de
pace) cu toţi oamenii şi să cheltuieşti cu
milostenie din puţinul pe care îl ai.”
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- Abdullah Ibn ’Amr a relatat că un
bărbat l-a întrebat pe Profet: „Care faptă
este mai bună în islam?” El a răspuns:
„Hrăneşte-i pe cei săraci, salută-i atât pe
cei pe care îi cunoşti, cât şi pe cei pe care
nu-i cunoşti.”
105. Rugă spusă la auzul cântatului
cocoşului sau răgetului unui măgar
Dacă auzi cântatul unui cocoş, cere lui
Allah din binecuvântarea lui, căci a văzut
un înger, iar dacă auzi răgetul unui măgar,
caută adăpost la Allah, căci a văzut un
diavol.
106. Rugă la auzul lătratului câinilor
noaptea
„Dacă auzi lătratul câinilor sau răgetul
măgarilor noaptea, căută adăpost la Allah,
căci ei au văzut ceea ce tu nu vezi.”
107. Rugă spusă pentru cineva căruia iai adus o insultă
ﻚ َﻱ ْﻮ َم
َ ﻚ ﻟ ُﻪ ُﻗ ﺮْﺑ ًﺔ إﻟ ﻴ
َ ﻞ َذِﻟ
ْ ﺟ َﻌ
ْ ﺳ َﺒ ْﺒُﺘ ُﻪ ﻓَﺎ
َ ﻦ
ٍ ( اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﻓ َﺄﱡﻱﻤَﺎ ُﻣ ْﺆ ِﻣ213)
.اﻟ ِﻘﻴَﺎﻣ ِﺔ
All ahu mme
f e-eiiuma
mu- minin
sebebtuhu fegi’al dzalike lehu qurbeten
ileike ieumel-qiame.
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„O, Allah, mă rog ca fiecare insultă pe
care am adus-o unui credincios să fie prilej
de a-l aduce pe acesta mai aproape de Tine
în Ziua Învierii.”
108. Cum să îl lauzi pe un musulman
El a zis: „Dacă vreunul dintre voi este
îndemnat să-l laude pe fratele lui, trebuie
să spună: „Cred că este aşa şi aşa ... şi
Allah ştie mai bine ... şi eu nu slăvesc pe
nimeni, punând (această laudă a mea) în
faţa lui Allah, totuşi cred că este aşa şi
aşa ... dacă el ştie asta despre el.”
109. Rugă spusă între colţul Yemeni şi
Piatra Neagră (de la Ka’ba)
Profetul obişnuia să spună când se afla
între colţul Yemeni şi Piatra Neagră atunci
când făcea ocolul Ka’ba:
ِ ﺴ َﻨ ًﺔ وﻓﻲ اﻵ
َ ( ﴿ َرﱠﺑﻨَﺎ ﺁ ِﺗﻨَﺎ ﻓﻲ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ ﺣ214)
ب
َ ﺧ َﺮ ِة ﺣﺴَﻨ ًﺔ و ِﻗ َﻨ ﺎ ﻋ ﺬَا
﴾اﻟﻨﱠﺎ ِر
Rabbena atina fid-dunia haseneten ue
fil-akhireti haseneten ue qina adzaben-nar.
O, Domnul nostru, dă-ne tot ce e mai
bun în această viaţă şi tot ce e mai bun în
viaţa următoare şi apără-ne de pedeapsa
Focului.
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110. Rugă spusă pe Muntele Safa şi
Muntele Marua
Jaabir a descris pelerinajul Profetului
astfel:
… şi când s-a apropiat de Muntele Safa
a recitat:
﴾ ... ﺵﻌَﺎﺋِﺮ اﷲ
َ ن اﻟﺼَﻔ َﺎ َو اﻟ َﻤ ْﺮ َو َة ﻣِﻦ
﴿إ
Innes-safa uel-marua min şe’airi-llah.
Cu adevărat, Safa şi Marua sunt printre
locurile de slăvire ale lui Allah! … ”
.ﷲ ِﺑ ِﻪ
ُ ( َأ ْﺑ َﺪُأ ِﺑﻤَﺎ َﺑ َﺪَأ ا215)
Ebda-u bima bada-allahu bihi.
„Încep cu ceea ce Allah a început!”
… aşadar a început cu Muntele Safa şi a
urcat pe el până când a putut să vadă
Ka’ba.
Atunci s-a întors cu faţa spre ea
şi a zis:
! اﷲ اآﺒﺮ, اﷲ اآﺒﺮ,اﷲ اآﺒﺮ
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar!
„Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel
mai Mare! Allah este Cel mai Mare!”
… şi spunea aşa de trei ori, făcând o
rugă66 după fiecare din ele.”
66. se face o rugă personală
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ﺤ ْﻤ ُﺪ و ُه َﻮ
َ ﻚ َوَﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  َﻟ ُﻪ اﻟ ُﻤ ْﻠ،ُﻚ َﻟﻪ
َ ﺵﺮِﻱ
َ ﺣ َﺪ ُﻩ ﻟَﺎ
ْ ﷲ َو
ُ ( َا إِﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ا216)
ﻋ ْﺒ َﺪ ُﻩ َو َه َﺰ َم
َ ﺼ َﺮ
َ  َوَﻧ،ُﻋ َﺪﻩ
ْ ﺠ َﺰ َو
َ ﺣ َﺪ ُﻩ َأ ْﻧ
ْ ﷲ َو
ُ  ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ا،ٌﻋَﻠﻰ ُآﻞﱢ ﺵَﻲ ٍء ﻗَﺪﻱﺮ
.ﺣ َﺪ ُﻩ
ْ ب َو
َ ﺣﺰَا
ْﻷ
َا
La ilahe illa Allahu uahdehu la şerike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala
kulli şei-in qadir, la ilahe illa Allah uahdahu,
engeze u’adehu ue nasara ’abdehu ue
hazamal-ahzabe uahdeh.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal. A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic! Nu există altă
divinitate în afară de Allah, Unicul! El şi-a
împlinit făgăduinţa Sa, i-a ajutat pe
supuşii Săi şi şi-a înfrânt duşmanii
singur!”
... repeta acelaşi lucru şi pe Muntele
Marua.
111. Ziua de ’Arafa
Cea mai bună rugă este cea făcută în
ziua de ’Arafa şi cea mai bună pe care eu şi
profeţii de dinaintea mea am zis-o (este):
ﺤ ْﻤ ُﺪ و ُه َﻮ
َ ﻚ وَﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  َﻟ ُﻪ اﻟ ُﻤ ْﻠ،ُﻚ َﻟﻪ
َ ﺣ َﺪ ُﻩ ﻟَﺎ ﺵَﺮﻱ
ْ ﷲ َو
ُ ( ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ا217)
.ﻲ ٍء ﻗَﺪﻱ ٌﺮ
ْ ﺵ
َ ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ
َ
La ilahe illa Allahu uahdehu la şerike
leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala
kulli şei-in qadiir.
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„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal. A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic!”
112. La Lăcaşul Sfânt (Al-Maş’ar AlHaram)
Jaabir a zis: „A venit pe Al-Qasuaa67
până a ajuns la Al-Maş’ar Al-Haram, apoi
s-a întors spre Qibla, s-a rugat la Allah,
preamărind Măreţia şi Unicitatea Lui. A
stat până când soarele s-a ivit, dar a plecat
înainte de a se înălţa.
67. numele cămilei Profetului

113. Ce se spune la aruncarea unei
pietre la Jamarat68
De fiecare dată când Profetul arunca o
piatră într-unul dintre cei trei Jamarat,
spunea:
.ﷲ َأ ْآ َﺒ ُﺮ
ُ ( ا218)
Allahu akbar.
„Allah este Cel mai Mare!”
… la terminarea primului jamrah, el
înainta puţin, se îndrepta cu faţa spre
Qibla, îşi ridica mâinile şi se ruga. Făcea
acelaşi lucru şi după al doilea jamrah, dar
nu şi după al treilea. Când termina, plecă
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de acolo fără să mai zăbovească.
68. Trei locuri unde se aruncă de 7 pietricele, în anumite
zile ale pelerinajului, în locurile unde Avraam la pietruit pe Satana.

114. La Piatra Neagră
Profetul înconjura Ka’ba călare pe cămilă şi
de fiecare dată când ajungea la Piatra
Neagră, arăta spre ea cu toiagul şi zicea:
.ﷲ َأ ْآ َﺒ ُﺮ
ُ ( ا219)
Allahu akbar.
„Allah este Cel mai Mare!”
115. Rugă împotriva unui duşman
ب اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ
َ ﺣ ﺰَا
ْﻷ
َ ب ا ْه ِﺰ َم ا
ِ ب ﺳَﺮﻱ َﻊ اﻟﺤِﺴﺎ
ِ ل اﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ ( اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ُﻣ ْﻨ ِﺰ220)
.ا ْه ِﺰ ْﻣ ُﻬ ْﻢ َو َز ْﻟ ِﺰ ْﻟ ُﻬ ْﻢ
Allahumme munzilel-kitab, seri’ul-hisab,
ihzimel-ahzab. Allahummehzimhum ue
zelzilhum.
„O, Allah, Revelator al Cărţii, Cel căruia
îi dăm socoteală, învingător al grupărilor.
O, Allah, învinge-i şi cutremură-i!”
116. Ce se spune când te temi de o
persoană
.ﺖ
َ ﺵ ْﺌ
ِ ( اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ا ْآ ِﻔﻨِﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑِﻤﺎ221)
Allahumme ikfinihim bima şi-ta.
„O, Allah, îndestulează-mă cu ce vrei!”
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117. Ce se spune la timp de uimire şi
încântare
!ﷲ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (222)
Subhanallah!
„Cât de măreţ este Allah!”
Allahu akbar.
„Allah este Cel mai Mare!”

!ﷲ َأآْﺒ ُﺮ
ُ (ا223)

118. Ce se face la primirea unor veşti
plăcute
La primirea unor veşti care-l bucurau sau
care-i erau plăcute lui, Profetul se
prosterna în rugăciune, slăvindu-L pe
Allah.
119. Ce se spune şi se face când simţi o
durere:
Pune-ţi mâna pe locul unde simţi
durerea şi spune:
(ﷲ )ﺙَﻼﺙ ًﺎ
ِ ﺴ ِﻢ ا
ْ ( ِﺑ224)
Bismillah.[de trei ori]
„În numele lui Allah!” (de trei ori)
… şi apoi spune ruga de şapte ori:
( )ﺳﺒﻊ ﻣﺮات.ﺟ ُﺪ َوُأﺣَﺎ ِذ ُر
ِ ﺵ ﱢﺮ ﻣَﺎ َأ
َ ﻦ
ْ ﷲ َو ُﻗ ْﺪ َر ِﺗ ِﻪ َﻣ
ِ ( َأﻋُﻮ ُذ ﺑﺎ225)
E’udzu billahi ue qudretihi min şerri ma
egidu ue uhadzir.
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„Caut adăpost la Allah şi în Măreţia Lui
de răul pe care-l simt şi care mă apasă.”
120. Ce se spune dacă te temi să nu
deochi pe cineva69
Dacă vezi ceva plăcut la fratele tău sau
în bunăstarea lui, binecuvântează-l, căci
cu adevărat ochii care deoache există.
69. Ochii care deoache: A privi ceva şi a fi impresionat de
acel, cauzându-i astfel rău. Această privire poate implica sau nu
gelozie, şi poate fi fără intenţie, poate fi ceva înnăscut. O persoană
poate chiar să-şi provoace sieşi rău.

Printre rugile de protecţie de ochii care
deoache:
.ﻋﻠَـﻴﻪ
َ ( اﻟّﻠﻬُـ ﱠﻢ ﺑﺎرِك226)
Allahumme barik alehi!
„O Allah, binecuvântează-l!”
.ﻻ ﺑﺎﷲ
ّ  ﻻ ُﻗ ﱠﻮ َة إ،( ﻣﺎ ﺵﺎ َء اﷲ227)
Ma şa-Allah, la kuuete illa billah.
„Aşa a fost Voia lui Allah, nu există
putere decât cu Allah!”
121. Rugă înainte de culcare
După apus, nu-ţi lăsa copiii să iasă
afară pentru că în această perioadă diavolii
ies. După ce s-a scurs o bucată de timp,
lasă-i în pace. Închide uşile şi spune:
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Bismillah - „În numele lui Allah!” de trei ori,
căci cu adevărat diavolul nu deschide o uşă
care e închisă, închide robinetele şi
menţionează numele lui Allah, acoperă
vasele şi menţionează numele lui Allah şi
stinge lumina.
122. Ruga „Talbiia”
،ِﺤ ْﻤ َﺪ واﻟﱢﻨ ْﻌ َﻤﺔ
ّ ن اﻟ
 ِإ ﱠ،َﻚ َﻟﱠﺒ ْﻴﻚ
َ ﻚ َﻟ
َ ﺵﺮِﻱ
َ ﻚ ﻟَﺎ
َ  َﻟﱠﺒ ْﻴ،َﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ َﻟﱠﺒ ْﻴﻚ
َ ( َﻟﱠﺒ ْﻴ228)
.ﻚ
َ ﻚ َﻟ
َ ﺵﺮِﻱ
َ  ﻟَﺎ،ُﻚ واﻟ ُﻤ ْﻠﻚ
َ َﻟ
Lebbeike Allahumme lebbeik, lebbeike la
şerike leke lebbeik, innel-hamde uen-ni’mete
leke uel-mulk la şerike lek.
Iată-mă, O, Allah, (răspunzând chemării
Tale), iată-mă! Iată-mă, Tu eşti Fără de
seamă, iată-mă! Cu adevărat, a Ta este
Slava, Măreţia şi Gloria! Tu nu ai pe nimeni
egal!
123. Ce se spune când tresari
.ﷲ
ُ ﻻا
( ﻻ إِﻟ َﻪ إ ﱠ229)
La ilahe illa Allah.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah!”
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124. Ce se spune unui necredincios când
strănută
.ﺢ ﺑًﺎَﻟ ُﻜ ْﻢ
ُ ﷲ وﻱُﺼِﻠ
ُ ( َﻱ ْﻬﺪِﻱ ُﻜ ْﻢ ا230)
Iehdikumullahu ue iuslihu balekum
„Allah să te călăuzească şi să te
îndrepte pe calea cea dreaptă!”
125.Răspunsul la salutul unui
necredincios
Când te salută cei care urmează Cartea
(Biblia) răspunde:
!ﻋﻠَـﻴﻜُﻢ
َ ( َو231)
Ue ’aleikum!
„Şi asupra ta!”
126. La sacrificarea unui animal
.ﻞ ِﻣﻨﱢﻲ
ْ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ َﺗ َﻘﱠﺒ
َ ﻚ وَﻟ
َ ﷲ َأ ْآ َﺒ ُﺮ اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ِﻣ ْﻨ
ُ ﷲ وا
ِ ﺴ ِﻢ ا
ْ ( ِﺑ232)
Bismillahi uallahu akbar [Allahumme
minka ue leka] Allahumme taqabbel minnii.
„În numele lui Allah şi Allah este Cel
mai Mare! O, Allah, [aceasta] este de la
Tine şi pentru Tine!”
O, Allah, acceptă aceasta de la mine!”
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127. Ce se spune pentru protecţie
împotriva lui Şeitan
ﻦ
ْ ت اﱠﻟﺘِﻲ ﻟَﺎ ُﻱﺠَﺎ ِو ُز ُهﻦﱠ َﺑ ﱞﺮ وﻟَﺎ ﻓَﺎﺟ ٌﺮ ِﻣ
ِ ﷲ اﻟﺘﱠﺎﻣﱠﺎ
ِ تا
ِ ( َأﻋُﻮ ُذ ﺑ َﻜِﻠﻤَﺎ233)
ﺵ ﱢﺮ َﻣ ﺎ
َ ﻦ
ْ ﺴﻤَﺎ ِء وِﻣ
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ل ِﻣ
ُ ﺵ ﱢﺮ ﻣَﺎ َﻱ ْﻨ ِﺰ
َ ﻦ
ْ  و ِﻣ،َ و َﺑ َﺮَأ و َذ َرأ،َﺵ ﱢﺮ ﻣَﺎ ﺧَﻠﻖ
ّ
ﻦ
ْ  وِﻣ،ج ِﻣ ْﻨﻬَﺎ
ُ ﺨ ُﺮ
ْ ﺵ ﱢﺮ ﻣَﺎ َﻱ
َ ﻦ
ْ ض و ِﻣ
ِ ﻷ ْر
َ ﺵ ﱢﺮ ﻣَﺎ َذ َرَأ ﻓﻲ ا
َ  وﻣِﻦ،ج ﻓﻴﻬَﺎ
ُ َﻱ ْﻌ ُﺮ
ْ  و ِﻣ،ِﻞ واﻟﻨﱠﻬﺎر
ِ ﻦ اﻟﱠﻠ ْﻴ
ِ ﺵ ﱢﺮ ِﻓ َﺘ
َ
ﺨ ْﻴ ٍﺮ َﻱ ﺎ
َقﺑ
ُ ﻄ ُﺮ
ْ ق ِإﻟﱠﺎ ﻃَﺎرِﻗ ًﺎ َﻱ
ٍ ﺵ ﱢﺮ ُآﻞﱢ ﻃﺎ ِر
َ ﻦ
.ﻦ
ُ ﺣ َﻤ
ْ َر
E’udzu bikelimatillahit-tammetil-letii la
iugeauizuhunna berrun ue la fagirun min
şerri ma khalaq, ue bera-a ue dzera-a, ue
min şerri ma ienzilu mins-sema-i ue min
şerri ma ia’rugiu fiha, ue min şerri ma
dzara-a fil-erdi, ue min şerri ma iekhrugiu
minha, ue min şerri fitenil-leili uen-nahari,
ue min şerri kulli tariqin illa tariqan ietruqu
bikhairin ia rahman.
„Caut
adăpost
în
perfecţiunea
Cuvintelor lui Allah pe care nici un
credincios sau necredincios nu le poate
încălca de răul pe care El l-a creat, l-a
făcut şi l-a făurit. Caut adăpost de răul
care coboară dinspre cer şi de răul ce se
ridică spre el. Caut adăpost de răul care e
răspândit în pământ şi de răul care
ţâşneşte din el, şi caut adăpost de răul din
zi şi din noapte, şi de răul celui ce ne
vizitează noaptea, în afară de cel care ne
aduce binele, O, Tu, Cel Milostiv!”
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128. Rugă de iertare şi de căinţă
- Mesagerul lui Allah a zis: „Pe Allah!
Caut iertare şi mă căiesc la Allah de mai
mult de 70 de ori pe zi.”
- De asemenea, el a zis: „O, oameni!
Căiţi-vă! Cu adevărat, mă căiesc la Allah de
o sută de ori pe zi.”
- El a mai zis: „Cine spune:
.ب ِإﻟَﻴ ِﻪ
ُ ﻲ اﻟ َﻘﻴّ ُﻮ ُم وَأﺗُﻮ
ﺤﱡ
َ ﷲ اﱠﻟﺬِي ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ إﻟﱠﺎ ُه َﻮ اﻟ
َ ﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ا
ْ ( أ234)
Estaghfirullah elledzii la ilahe illa huelhai-iul-qai-ium ue etubu ileihi.
Cer iertarea lui Allah, în afară de care
nu există altă divinitate, Cel Viu, Veşnicul,
şi la El mă întorc cu căinţă.
… va fi iertat chiar dacă se afla printre
cei care au fugit din faţa duşmanului.”
- A zis: „În miezul nopţii, Allah se
aproprie cel mai mult de robul Său, deci
dacă te afli printre cei care-l pomenesc pe
Allah în acel moment, atunci aşa să fii!”
- De asemenea, a zis: „Un supus se află
cel mai aproape de Domnul său în timpul
prosternării, deci roagă-te mult în acel
moment!”
- El a mai spus: „Cu adevărat, inima
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mea uită70 şi cu adevărat cer iertarea lui
Allah de o sută de ori pe zi.”
70. Profetul obişnuia să-L preaslăvească întotdeauna în
pomenirile sale pe Domnul Său cu atâta intensitate şi credinţă,
încât dacă uita acest lucru îl considera un păcat şi cerea iertarea
lui Allah.

129. Răsplata pomenirii şi slăvirii lui
Allah
Abu Huraira a relatat că Mesagerul lui
Allah a zis: „Cine spune:
 و ُه َﻮ،ﺤ ْﻤ ﺪ
َ ﻚ َوَﻟ ُﻪ اﻟ
ُ  َﻟ ُﻪ اﻟ ُﻤ ْﻠ،ُﻚ َﻟﻪ
َ ﺵﺮِﻱ
َ ﺣ َﺪ ُﻩ ﻟَﺎ
ْ ﷲ َو
ُ ( ﻟَﺎ إِﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ا235)
.( )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة.ﻋَﻠﻰ ُآﻞﱢ ﺵَﻲ ٍء ﻗَﺪﻱ ٌﺮ
La ilahe illa Allah, uahdehu la şerike leh,
lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala
kulli şei-in qadir.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal! A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic!
… de o sută de ori pe zi, este ca şi cum
ar elibera zece sclavi, o sută de fapte bune
sunt scrise pentru el şi o sută de fapte rele
sunt şterse şi a găsit în ziua aceea adăpost
de diavol până seara şi nimeni nu poate
veni cu ceva mai bun, decât cel care a spus
de mai multe ori.”
140

ori)

- Cine spune:
( )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ َو ِﺑ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (236)
Subhanallahi ue bihamdihi. (de o sută de

„Cât de măreţ este Allah, slavă Lui!”
…de o sută de ori pe zi, păcatele lui vor
fi şterse chiar dacă sunt precum spuma
mării.”
- Abu Huraira a relatat că Mesagerul lui
Allah a zis: „Cine spune dimineaţa şi seara:
(ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ )ﺣﻴﻦ ﻱﺼﺒﺢ وﺣﻴﻦ ﻱﻤﺴﻲ
َ ﷲ و ِﺑ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (237)
Subhanallahi ue bihamdihi.(dimineaţa
sau seara)
„Cât de măreţ este Allah, slavă Lui!”
…de o sută de ori pe zi, nimeni nu va
veni în Ziua Învierii cu ceva mai bun în
afară de cel care a spus tot atâtea sau a
spus chiar de mai multe ori.”

- Abu Aiiuub Al-Ansari a relatat că
Profetul a zis: „Cine spune:
ُ  َﻟ ُﻪ اﻟ ُﻤ ْﻠ،ُﻚ َﻟﻪ
َ ﺵﺮِﻱ
َ ﺣ َﺪ ُﻩ ﻟَﺎ
ْ ﷲ َو
ُ ( ﻟَﺎ إِﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ا238)
ﺤ ْﻤ ُﺪ و ُه َﻮ
َ ﻚ َوَﻟ ُﻪ اﻟ
.ﻋَﻠﻰ ُآﻞﱢ ﺵَﻲ ٍء ﻗَﺪﻱ ٌﺮ
La ilahe illa Allah, uahdehu la şerike leh,
lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala
kulli şei-in qadir.
„Nu există altă divinitate în afară de
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Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal! A
Lui este Împărăţia şi Slava şi El este mai
presus de toate Atotputernic!
… de zece ori, este precum ar elibera
patru suflete dintre copii lui Ismail.”
- Abu Huraira a relatat că Mesagerul lui
Allah a zis: „(Există) Două rugi uşoare
pentru limbă, grele pe talere, şi iubite de
Allah , Cel Glorios!
.ﷲ اﻟ َﻌﻈِﻴ ِﻢ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ و
َ ﷲ َو ِﺑ
ِ نا
َ ﺳﺒْﺤﺎ
ُ (239)
Subhanallahi
ue
bihamdihi
ue
subhanallahil-’azim.
„Cât de măreţ este Allah şi slavă Lui, cât
de măreţ este Allah, Cel mai Mare!”
- Abu Huraira a relatat că Mesagerul lui
Allah a zis: „Spunând:
.ﷲ َأ ْآ َﺒ ُﺮ
ُ ﷲ وا
ُ  ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ إﻟﱠﺎ ا،ِﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ
َ  واﻟ،ِن اﷲ
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (240)
Subhaanallahi uel-hamdulillahi ue la
ilahe illa Allahu uallahu akbar.
„Cât de măreţ este Allah şi Slavă lui
Allah! Nu există altă divinitate în afară de
Allah şi Allah este Cel mai Mare!
… eşti mai iubit de Allah decât orice alt
lucru care a văzut lumina soarelui.
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- Sa’d a spus: „Şedeam alături de
Mesagerul lui Allah şi el a zis: „E vreunul
dintre voi incapabil de a câştiga o sută de
fapte bune pe zi?” Cineva l-a întrebat
atunci: „Cum poate cineva să înfăptuiască
o sută de fapte bune?” El a răspuns:
„Trebuie să zică:
.ﷲ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (241)
Subhanallah.
„Cât de măreţ este Allah!”
… de o sută de ori, căci atunci o sută de
fapte bune sunt scrise pentru el sau o sută
de fapte rele sunt şterse pentru el.”
- Jaabir a relatat că Profetul a zis: „Cine
spune:
.ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ اﻟ َﻌﻈِﻴ ِﻢ و ِﺑ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (242)
Subhanallahil-’azim ue bihamdih.
„Cât de măreţ este Allah, slavă lui Allah,
Cel Măreţ şi slavă Lui!”
… un palmier e sădit pentru el în
Paradis.”
- Abdullah Ibn Qais a relatat că Profetul
i-a spus: „O, Abdullah Ibn Qais, să nu vă
spun eu de una dintre comorile
Paradisului?” Apoi a zis: „Spune:
.ﷲ
ِ ل َوﻟَﺎ ُﻗ ﱠﻮ َة ِإﻟﱠﺎ ﺑﺎ
َ ﺣ ٍﻮ
َ ( ﻟَﺎ243)
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Allah este Cel mai Mare şi Multă Slavă lui
Allah! Cât de măreţ este Allah, Stăpânul
lumilor! Nu există forţă sau putere decât cu
Allah, Atotputernicul, Înţeleptul!
… atunci bărbatul a întrebat: „Acestea
sunt pentru Domnul meu, dar pentru
mine?” Profetul a zis: „Spune:
. وا ْر ُز ْﻗﻨِﻲ، وا ْه ِﺪﻧِﻲ،ﺣ ْﻤﻨِﻲ
َ  وا ْر،ﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ
ْ ( اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ا246)
Allahummeghfir li, uerhamni uehdini
uerzuqni.
„O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine,
călăuzeşte-mă şi dă-mi bunăstare!”
- Taariq Al-Aşja’i a spus: „Când cineva
îmbrăţişa islamul era învăţat de Profet cum
să facă rugăciunea şi apoi îi poruncea să se
roage în felul următor:
. وﻋَﺎ ِﻓﻨِﻲ وا ْر ُز ْﻗﻨِﻲ، وا ْه ِﺪﻧِﻲ،ﺣ ْﻤﻨِﻲ
ْ ( اﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ا247)
َ  وا ْر،ﻏ ِﻔ ِﺮ ﻟِﻲ
Allahummeghfir li, uerhamnii uehdini ue
’afini uerzuqnii.
„O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine,
călăuzeşte-mă,
dă-mi
sănătate
şi
bunăstare.”
- Jaabir Ibn ’Abdullah a relatat că
Mesagerul lui Allah a zis: „Cu adevărat, cea
mai bună rugă este:
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La haule ue la qu-uete illa billah.
„Nu există forţă sau putere decât cu
Allah!”
- Patru rugi sunt cele mai iubite de
Allah:
.ﷲ َأ ْآ َﺒ ُﺮ
ُ ﷲ وا
ُ ﻻا
 وﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ،ِﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ
َ  واﻟ،ِن اﷲ
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (244)
Subhanallahi uel-hamdulillahi ue la ilahe
illa Allah uallahu akbar.
- Cât de măreţ este Allah!
- Slavă lui Allah!
- Nu există altă divinitate în afară de
Allah!
- Allah este Cel mai Mare!
… nu contează cu care începi.
- Sa’d Ibn Abu Uaqqaas a relatat că un
bărbat a venit la Mesagerul lui Allah şi i-a
spus: „Învaţă-mă ceva ce ar trebui să ştiu.”
Profetul a spus: „Spune:
ﷲ
ِ ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ﷲ َأ ْآ َﺒ ُﺮ آَﺒﻴﺮَا وا ْﻟ
ُ  ا،ُﻚ َﻟﻪ
َ ﺵﺮِﻱ
َ ﺣ َﺪ ُﻩ ﻟَﺎ
ْ ﷲ َو
ُ ( ﻟَﺎ إِﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ا245)
.ﺤﻜِﻴ ِﻢ
َ ﷲ اﻟﻌَﺰﻱ ِﺰ ا ْﻟ
ِ ل َوﻟَﺎ ُﻗ ﱠﻮ َة ِإﻟّﺎ ﺑﺎ
َ ﺣ ْﻮ
َ  ﻟَﺎ،َب اﻟﻌَﺎﻟَﻤﻴﻦ
ﷲ َر ﱢ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ ،ًآَﺜﻴﺮا
La ilahe illa Allahu uahdehu la şerike
lehu, Allahu akbar kabiren, uel-hamdulillahi
kethiren, subhanallahi rabbil-’alemin, la
haule ue la qu-uete illa billahil-’azizil-hakim.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal.
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.ﷲ
ِ ﺤ ْﻤ ُﺪ
َ ( ا ْﻟ248)

Elhamdulillah.
„Slavă lui Allah!”
… şi, într-adevăr,
pomenire este:

cea

mai

bună

.ﷲ
ُ ﻟَﺎ ِإﻟَﻪ ِإﻟﱠﺎ ا
La ilahe illa Allah.
„Nu există altă divinitate în afară de
Allah!”
- Faptele bune nepieritoare:
ل َوﻟَﺎ
َ ﺣ ْﻮ
َ ﷲ َأ ْآ َﺒ ُﺮ َوﻟَﺎ
ُ ﷲ وا
ُ  ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ َإﻟﱠﺎ ا،ِﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ
َ  وا ْﻟ،ِن اﷲ
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ (249)
.ﷲ
ِ ُﻗ ﱠﻮ َة إﻟﱠﺎ ﺑﺎ
Subhanallahi, uel-hamdulillahi, ue la
ilahe illa Allah uallahu akbar ue la haule ue
la qu-uete illa billah.
„Cât de măreţ este Allah şi toată Slava
se cuvine lui Allah! Nu există altă divinitate
în afară de Allah şi Allah este Cel mai
Mare! Nu există forţă sau putere decât cu
Allah! ”
130. Cum a făcut tesbih* Profetul
Abdullah Ibn ’Amr a zis: „L-am văzut pe
Profet făcând tesbih cu mâna sa dreaptă.”
*. A spune: de 33 de ori “Subhan Allah”, de 33 de ori
“Alhamdulillah”, de 33 de ori “Allahu Akbar“
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4) Rugă pentru cineva care poartă un veşmânt
nou ............................................................ 123
5) Înainte de dezbrăcare .............................. 123
6) Înainte de a intra la toaletă ...................... 123
7) După ieşirea de la toaletă......................... 123
8) La începerea abluţiunii, ........................... 123
9) La sfârşitul abluţiunii .............................. 123
10) La ieşirea din casă ................................. 123
11) La intrarea în casă................................. 123
12) Rugă în drum spre moschee................... 123
13) Rugă la intrarea în moschee................... 123
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25) Pomenire după salaam........................... 123
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84) Rugă de ocrotire împotriva lui Dajjaal ..... 123
85) Ce trebuie să-i răspundem celui care ne
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lui Allah...................................................... 123
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95) Rugă spusă atunci când animalul încălecat
se împiedică sau mijlocul de transport se
defectează ................................................... 123
96) Ruga călătorului pentru cei care-l
conduc ....................................................... 123
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