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INTRODUCERE

Toată Lauda I se cuvine numai lui Allah. 
Pe El Îl lăudăm, Lui îi cerem ajutor şi la 
El căutăm iertarea Sa. Căutăm adăpost 
la Allah de răul din sufletele noastre și de 
răul din faptele noastre. Cel pe care Allah 
îl călăuzește nu va fi niciodată rătăcit, iar 
cel pe care Allah îl lăsa să rătăcească nu va 
putea fi călăuzit. Mărturisesc că nu există 
altă divinitate demnă de a fi adorată în afară 
de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni 
asociat, și mărturisesc că Muhammad 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa) este robul și Trimisul Său. Fie ca pacea și 
binecuvântările lui Allah să fie asupra sa, a 
familiei sale și a companionilor săi, precum 
și a celor care îl urmează întru evlavie până 
în Ziua Judecății.

Această carte este o ediție prescurtată a 
lucrării mele „Adh-Dhikr uad-Dua ual-
‘Ilaj bir-Ruqi’a minal-kitab uas–Sunnah”, 
în care am rezumat capitolul pomenirilor, 
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pentru a rezulta o carte care să fie uşor de 
purtat.

Am selectat astfel doar secțiunea despre 
pomeniri, iar pentru aceasta m-am limitat 
doar la menționarea textului pomenirii [sau 
rugii] şi doar la una sau două referinţe din 
ceea ce există în cartea de bază. Astfel, cel 
care doreşte să cunoască exact companionul 
care a relatat un anumit Hadith sau mai 
multe informații despre locul consemnării 
acestuia, trebuie să consulte lucrarea 
originală (menționată mai sus).

Mă rog la Allah Cel Plin de Glorie şi 
Nobleţe, Cel Preaputernic, prin intermediul 
preafrumoaselor Sale Nume și a Atributelor 
Sale Perfecte să accepte această lucrare ca 
fiind dedicată şi devotată numai Lui, şi 
făcută cu sinceritate, numai de dragul Lui, 
şi să o facă benefică pentru mine, atât în 
decursul vieții mele, cât și după moartea 
mea. Mă rog ca Allah să facă această 
lucrare, de asemenea, benefică pentru cei 
care o citesc, o tipăresc sau sunt implicaţi 
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în orice mod la distribuirea sa. Cu adevărat, 
El, Preaslăvitul, este Stăpânul şi Cel cu 
putere asupra a tot şi a toate. Şi mă rog 
ca pacea și binecuvântarea lui Allah să fie 
asupra Profetului nostru Muhammad, 
asupra familiei sale și a companionilor săi 
și asupra tuturor celor care îl urmează întru 
evlavie până în Ziua Judecății.

Autorul,

(Safar, 1409H)
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Virtuţile pomenirii lui Allah

Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul spune:

فَاذُْكُرْونِْي أَذُْكرُْكْم َواْشُكُرْوا لِْي َوَل تَْكُفُرْوِن
﴾Pomeniţi-Mă pe Mine şi o să vă pomenesc 
și Eu! Şi fiţi recunoscători față de Mine și 
nu fiţi fără credinţă faţă de Mine! ﴿(1)

َ ذِكًْرا كَثِيًْرا َّذِيَْن ءَاَمُنوا اذُْكُروا اللّٰ ُّهَا ال يٰٓاَي
﴾O, voi cei care credeți, pomeniți-L pe 
Allah mereu﴿(2)

غِْفرَةً  مَّ لَُهْم   ُ اللّٰ أَعَدَّ  كِٰرِت  الذّٰ وَّ كَثِيًْرا   َ اللّٰ كِرِيَْن  َوالذّٰ
َوأَْجًرا عَِظيًْما

﴾...celor care-L pomenesc pe Allah mereu 
și acelora [dintre femei] care-L pomenesc, 
Allah le-a pregătit iertare și răsplată mare﴿(3)

(1) Coran 2:152.
(2) Coran 33:41.
(3) Coran 33:35.
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ُدْوَن الَْجــهِْر  ِخيْفَةً وَّ ََّك فِْي نَفِْسَك تََضرًُّعا وَّ َواذُْكْر رَّب
َن الْٰغِفلِيَْن مَِن الْقَوِْل بِالُْغُدوِّ َواْلَصاِل َوَل تَُكْن مِّ

﴾Și pomenește-L pe Domnul tău în sufletul 
tău, cu umilință și teamă, fără a o rosti cu 
glas tare, atât dimineața cât și seara, și nu fi 
dintre cei nepăsători.﴿(1)

Profetul [pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa] a spus:
„Pilda celui care Îl pomenește pe Allah și 
a celui care nu Îl pomeneşte pe Allah, este 
asemenea pildei celui viu și a celui mort.”(2)

Şi a spus, de asemenea: „Oare să nu vă 
înştiinţez eu pe voi cu privire la cele mai bune 
fapte ale voastre și cele mai alese înaintea 
Domnului vostru, şi cele care vor înălţa cel 
mai mult rangul vostru, și cele care sunt mai 
benefice pentru voi decât cheltuirea aurului 
şi a banilor [pe calea lui Allah] şi chiar mai 
bune decât războirea cu dușmanii voştri?” 
[Companionii] au răspuns: „Ba da! Spune-
ne nouă." El a spus: „Pomenirea lui Allah 
(1) Coran 7:205
(2) [Bukhari]
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Preaînaltul.”(1)

Profetul [pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa] a mai spus: „Allah Preaînaltul 
spune: „Cu adevărat, Eu sunt pentru robul 
Meu aşa cum el crede despre Mine că sunt, și 
Eu sunt cu el atunci când el Mă pomeneşte 
pe Mine. Şi dacă el Mă pomeneşte în 
secret și Eu îl pomenesc pe el în secret, 
iar dacă el Mă pomeneşte într-o adunare, 
Eu îl pomenesc pe el într-o adunare și 
mai bună. Iar dacă el se apropie de Mine 
cât lungimea unei palme, Eu Mă apropii 
de el cât întinderea unui braţ, și dacă el se 
apropie de Mine cât întinderea unui braţ, 
eu Mă apropii de el cât lungimea a două 
brațe întinse; iar dacă el a venit către Mine 
mergând, Eu mă îndrept către el alergând.” (2)

'Abdullaah Ibn Busr (Allah să fie mulţumit 
de el) a relatat că un bărbat a spus: „O, trimis 
al lui Allah, prescripţiile islamului sunt 
[prea] multe pentru mine, spune-mi ceva 
de care aș putea să mă țin cu stăruinţă.” El 

(1) [Tirmidhi]
(2) [Bukhari]
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(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa) a răspuns: „Să nu se oprească limba ta 
din pomenirea lui Allah.”(1)

Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa)a mai spus: „Cel care citeşte 
o literă din Cartea lui Allah are pentru ea 
o faptă bună consemnată; şi pentru fiecare 
faptă bună consemnată încă zece asemenea 
ei. Nu spun că alif, laam, mim sunt o singură 
literă, ci, alif este o literă, laam este o literă și 
mim este o literă de sine stătătoare.”(2) 

'Uqbah Ibn' Aamer (Allah să fie mulţumit 
de el) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) 
a ieșit la ei când se aflau în As-Suffah și 
a spus: „Căruia dintre voi i-ar plăcea să 
meargă în fiecare zi, dimineața devreme, la 
Buthaan sau Al-'Aiq [numele a două locuri 
din Medina] și să se întoarcă de acolo cu 
două cămile, fără a fi săvârşit el vreun păcat 

(1) [Tirmidhi]
(2) [Tirmidhi]
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şi fără a fi vinovat de ruperea relațiilor de 
rudenie?” Noi [companionii] am spus: 
„O, Trimis al lui Allah, cu adevărat, ne-ar 
plăcea nouă.” „El a răspuns: „Mersul unuia 
dintre voi la moschee și dobândirea unor 
cunoştinţe [despre islam] sau recitarea a 
două versete din Cartea lui Allah, este mai 
bună pentru voi decât două cămile, iar trei 
versete [recitate] sunt mai bune decât trei 
cămile și patru versete sunt mai bune decât 
patru cămile și tot așa [oricâte versete aţi 
citi] pentru un număr egal cu acestea de 
cămile.”(1)

Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa) a mai spus: „Acela care s-a 
aşezat într-un loc fără a-L pomeni pe 
Allah, aceasta a fost o pierdere pentru el 
la Allah, și oricine s-a întins [pentru a se 
odihni] fără a-L pomeni pe Allah, aceasta a 
fost o pierdere pentru el la Allah.”(2)

(1) [Muslim]
(2) [Abu Daud]
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Tot astfel, Profetul (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa) a spus: „De fiecare 
dată când un grup de oameni se află într-o 
adunare în care nu este pomenit Allah și nu 
se trimit salutări asupra Profetului, aceasta 
este o pierdere pentru ei, şi dacă Allah vrea 
îi va pedepsi pe ei, iar dacă va vrea îi va 
ierta.”(1)

Şi a spus (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa): „De fiecare dată când un grup 
de oameni părăsesc o adunare în care nu a 
fost pomenit Allah, ei o părăsesc ca şi cum 
ar fi ieșit din stârvul unui măgar și aceasta 
va fi o pierdere pentru ei.”



(1)[Tirmidhi]
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1. Rugă la trezire

وإِلَيْهِ  أََماتَنَا  َما  بَعَْد  أَْحيَانَا  َّذِي  ال  ِ لِلَّ الَْحْمُد   .1
النُُّشوُْر.

1. Alhamdu lillahil-ladhi ahyana ba’da ma 
amatana ua-ilayhin-nuşur.

1. „Laudă lui Allah, Care ne-a dăruit viaţa 
după ce ne-a luat-o şi la El este Învierea!”.



َولَُه  الُْملُْك  لَُه  لَُه،  َشرِيَك  َوْحَدُه لَ   ُ إِلَّ اللَّ إِلََه  2. لَ 
 ،ِ اللَّ ُسبَْحاَن  قَِديٌر،  َشْيءٍ  ُكلِّ  عَلَى  َوُهَو  الَْحْمُد، 
ُ أَكْبَُر َو لَ َحوْلَ َولَ  ُ َواللَّ ِ، َولَ إِلََه إِلَّ اللَّ َوالَْحْمُد لِلَّ

ِ الْعَلِيِّ الْعَِظيِم. رَبِّ اغْفْر لي. َّ بِاللَّ ةَ إِل ُقوَّ
2. La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamdu, uahuua ‘ala 
kulli şay-in qadir, subhanal-lah, ualhamdu 
lillah, ua laa ilaha illal-lah uallahu akbar, ua 
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laa haula ua laa quuuata illa billahil-’aliyyil 
‘adhim. Rabbigh-fir li.



2. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni asociat! A Lui este Împărăţia 
şi Slava şi El este cu putere peste toate. Cât 
de Perfect [şi Măreț] este Allah, şi toată 
Lauda I se cuvine Lui, şi nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară 
de Allah, şi Allah este Cel mai Măreț şi 
nu există forţă sau putere decât cu Allah, 
Preaînaltul, Cel mai Măreț. O, Domnul 
meu, iartă-mă!”.

Notă: Într-un hadis se spune că cel care 
[s-a trezit și] a spus aceasta va fi iertat și 
dacă se va ruga, ruga lui va fi primită. Iar 
dacă va face abluțiunea și apoi va împlini 
rugăciunea, rugăciunea sa va fi acceptată.
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عَلَيَّ  َوَردَّ  َجَسِدي  فِي  عَافَانِي  َّذِي  ال  ِ لِلَّ الَْحْمُد   .3
ُرْوِحي وأَذَِن لِي بِذِكْرِهِ.

3. Alhamdu lillahil-ladhi ‘afani fi giasadi 
uaradda ‘alayya ruhi ua-adhina li bidhikrih.

3. „Toată Lauda I se cuvine lui Allah, Care a 
redat trupului meu sănătatea, mi-a înapoiat 
sufletul şi mi-a permis să-L pomenesc”.



َواْختَِلِف  َواْلَرِْض  َماَواِت  السَّ َخلِْق  فِي  إِنَّ    .4
َّذِيَن  ال  * اْلَلْبَاب  ِلُولِي  َليَاٍت  َوالنَّهَاِر  اللَّيِْل 
ُجُنوبِهِْم  َوعَلَٰى  َوُقُعوًدا  قِيَاًما   َ اللَّ يَْذُكُروَن 
َما  َّنَا  رَب َواْلَرِْض  َماَواِت  السَّ َخلِْق  فِي  ُروَن  َويَتَفَكَّ
 * النَّاِر  عََذاَب  فَقِنَا  ُسبَْحانََك  بَاِطًل  َهَذا   َخلَقَْت 
فَقَْد  النَّاَر  تُْدِخِل  َمْن  إِنََّك  َّنَا  رَب
 * أَنَْصارٍ  مِْن  الِِميَن  لِلظَّ َوَما   أَْخزَيْتَُه 
أَْن  لِْلِيَماِن  ُينَادِي  ُمنَادًِيا  َسِمعْنَا  إِنَّنَا  َّنَا  رَب
ُذُنوبَنَا  لَنَا  فَاغِْفْر  َّنَا  رَب فَآَمنَّا  ُِّكْم  بِرَب آمُِنوا 
* اْلَبْرَاِر  َمعَ  َوتََوفَّنَا  َسيِّئَاتِنَا  عَنَّا   َوكَفِّْر 
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َوَل  ُرُسلَِك  عَلَٰى  َوعَْدتَنَا  َما  َوآتِنَا  َّنَا  رَب
* الِْميعَاَد  تُْخلُِف  َل  إِنََّك  الْقِيَاَمةِ  يَوَْم   تُْخزِنَا 
عَامِلٍ  عََملَ  ُأِضيُع  َل  أَنِّي  ُُّهْم  رَب لَُهْم  فَاْستََجاَب 
بَعٍْض  مِْن  بَعُْضُكْم  ُأنْثَٰى  أَْو  ذَكٍَر  مِْن  مِنُْكْم 
َوُأوُذوا  دِيَارِِهْم  مِْن  َوُأْخرُِجوا  َهاَجُروا  َّذِيَن  فَال
َسيِّئَاتِهِْم  عَنُْهْم  َلُكَفِّرَنَّ  َوُقتُِلوا  َوقَاتَُلوا  َسبِيلِي  فِي 
اْلَنْهَاُر  تَْحتِهَا  مِْن  تَْجرِي  َجنَّاٍت  َوَلُْدِخلَنَُّهْم 
 * الثََّواِب  ُحْسُن  ِعنَْدُه   ُ َواللَّ  ِ اللَّ ِعنِْد  مِْن   ثََوابًا 
* الْبَِلدِ  فِي  كَفَُروا  َّذِيَن  ال ُُّب  تَقَل يَُغرَّنََّك   َل 

 * الِْمهَاُد  َوبِئَْس  َجهَنَُّم  َمأَْواُهْم  ثُمَّ  قَلِيلٌ   َمتَاعٌ 
تَْجرِي  َجنَّاٌت  لَُهْم  َُّهْم  رَب َّقَوْا  ات َّذِيَن  ال لَِٰكِن 
مِْن  ُنُزًل  فِيهَا  َخالِِديَن  اْلَنْهَاُر  تَْحتِهَا  مِْن 
 * لِْلَبْرَاِر  َخيٌْر   ِ اللَّ ِعنَْد  َوَما   ِ اللَّ  ِعنِْد 
َوَما   ِ بِاللَّ ُيؤْمُِن  لََمْن  الِْكتَاِب  أَْهِل  مِْن  َوإِنَّ 
َل   ِ لِلَّ َخاِشِعيَن  إِلَيْهِْم  ُأنْزِلَ  َوَما  إِلَيُْكْم  ُأنْزِلَ 
لَُهْم  ُأولَٰئَِك  قَلِيًل  ثََمًنا   ِ اللَّ بِآيَاِت  يَْشتَُروَن 
 * الِْحَساِب  َسرِيُع   َ اللَّ إِنَّ  ِّهِْم  رَب ِعنَْد   أَْجُرُهْم 
َُّقوا  َّذِيَن آَمُنوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َوات ُّهَا ال يَا أَي
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َ لَعَلَُّكْم تُفْلُِحوَن.)1) اللَّ
„Cu adevărat, în crearea Cerurilor și a 
Pământului și în schimbarea nopții și 
a zilei sunt semne pentru cei dăruiți cu 
minte. Care Îl pomenesc pe Allah, stând 
[în picioare], șezând [jos] sau pe o parte și 
cugetă la facerea Cerurilor și a Pământului, 
[spunând]: „Doamne, n-ai făcut acestea 
fără un scop! Slavă Ție! Apără-ne pe noi de 
pedeapsa Focului!

Doamne! Cu adevărat, pe acela pe care îl 
faci să intre în Foc - Tu îl acoperi de rușine, 
iar pentru cei nelegiuiți nu este cine să-i 
ajute!

Doamne! Cu adevărat, noi am auzit un 
vestitor [profetul Muhammad (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)] 
chemând la credință [spunând]: „Credeți în 
Domnul vostru!” Și noi am crezut. Doamne, 
iartă-ne păcatele noastre, șterge faptele 
noastre rele și ia-ne sufletele împreună cu 

)1) سورة آل عمران 190-200
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cei evlavioși!

Doamne! Dă-ne nouă ceea ce ne-ai făgăduit 
prin mesagerii Tăi și nu ne acoperi pe noi de 
rușine în Ziua Învierii, căci Tu nu-ți încalci 
făgăduința!”

Iar Domnul lor le-a răspuns: „Eu nu las să 
se piardă nicio faptă împlinită de vreunul 
dintre voi, bărbat sau femeie, deopotrivă 
unul cu altul! Iar pe cei care au emigrat, care 
au fost alungați din casele lor, care au fost 
răniți pe calea Mea, care au luptat și au fost 
omorâți – cu siguranță le voi șterge faptele 
rele și cu siguranță îi voi primi în Grădini 
pe sub care curg râuri, drept răsplată din 
partea lui Allah. La Allah se află cea mai 
bună răsplată!”

Să nu te înșele peregrinatul prin țări al celor 
care nu sunt credincioși!

[Este doar o] puțină plăcere [în lumea 
aceasta] și apoi refugiul lor este Focul! Și ce 
pat rău este acesta!
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Cât despre aceia care au frică de Domnul 
lor, ei vor avea Grădini pe sub care curg 
râuri, în care vor sălășlui veșnic, drept loc de 
primire de la Allah. Și, ceea ce este la Allah, 
este mai bun pentru cei pioși!

Și cu adevărat, printre oamenii Scripturii 
sunt unii care cred în Allah și în ceea ce 
vi s-a trimis vouă și în ceea ce li s-a trimis 
lor, smeriți înaintea lui Allah. Ei nu vând 
versetele lui Allah pe un preț de nimic. 
Aceia vor avea răsplată de la Domnul lor, 
căci Allah este grabnic la socoteală!

O, voi cei care credeți! Fiți răbdători(1) și 
îndemnați la răbdare, fiți statornici și fiți cu 
frică de Allah, pentru ca să aveți parte de 
izbândă!”.)2(



(1) În religia voastră și în fața dușmanilor
(2) [Coran, 3:190-200]
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2. Rugă la îmbrăcarea unui veşmânt

5. الحمُد هللِ الّذي كََساني َهذا )الثّوب( َوَرزَقَنيه مِْن 
غَـيـِْر َحوٍل مِنّي َول قـوّة. 

5. Alhamdu lillahil-ladhi kasani hadha 
(aththaub) ua razaqanihi min ghayri haulin 
minni ua la quuuah.

5. „Laudă lui Allah, Care m-a îmbrăcat cu 
acest veşmânt şi mi l-a dăruit fără ca eu să 
am vreo putere sau forţă de la mine însumi.”
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3. Rugă la îmbrăcarea unui veşmânt nou

مِـْن  أَْسأَلـَُك  كََسـوْتَنيهِ  أنْـَت  الَحـْمـُد  لَـَك  اللُّهـمَّ   .6
َخـيرِهِ َوَخـيِْر َما ُصنِعَ لَـه، َوأَعوُذ بَِك مِـْن َشـرِّهِ َوَشـرِّ 

مـا ُصنِعَ لَـُه.
6. Allahumma lakal-hamdu anta kasautanih, 
as-aluka min khayrihi ua khayri ma suni’a 
lah, ua-’audhu bika min şarrihi uaşarri ma 
suni’a lah.

6. „O Allah, a Ta este toată Lauda, Tu m-ai 
îmbrăcat cu acest [veşmânt]. Îţi cer din 
binele lui şi din binele din care a fost făcut 
acesta şi caut adăpost la Tine de răul lui şi 
de răul din care a fost făcut acesta.”
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4. Rugă pentru cineva care poartă un 
veşmânt nou

7. تُبْـلي َوُيـْخلُِف اهلُل تَعَالى.
7. Tubli ua yukhliful-lahu Ta’ala.

7. „Să-l porţi până când se învechește şi 
Allah să ţi-l schimbe (cu altul nou).”



8. اِلبِـس َجديـداً َوِعـْش َحِمـيداً َوُمـْت َشهِيداً.
8. Ilbis giadidan ua’iş hamidan ua mut 
şahidan.

8. „Poartă-l nou, trăieşte mulţumindu-I lui 
Allah şi mori „şahid” [martir - cel care moare 
luptând pentru cauza lui Allah, împotriva 
necredincioșilor asupritori, pentru a face 
să triumfe islamul sau în apărarea acestuia. 
De asemenea, aşa cum reiese din Tradițiile 
Profetice, termenul are şi alte sensuri: cel 
care moare luptând în apărarea vieţii sale, 
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a familiei lui şi a bunăstării acesteia; femeia 
care moare din cauza nașterii unui copil; cel 
care moare înecat; etc.]
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5. Înainte de a se dezbrăca

9. بِْسِم اهلل.
9. Bismil-lah.

9. „În numele lui Allah!”





33

6. Rugă înainte de a intra la toaletă

الُْخـبِْث  مِـَن  بِـَك  أَعـوُذ  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ  اهلل(  )بِْسِم   .10
َوالَْخبائِث.

10. (Bismil-lah) allahumma inni ‘Audhu bika 
minal-khubthi ual-khaba-ith.

10. „(În numele lui Allah!) O, Allah, caut 
adăpost la Tine de necurat şi de necurate 
[de diavoli]!”
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7. După ieşirea de la toaletă

11. ُغفْـرانَك.
11. Ghufranak.

11. „Iertare Ţie!”
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8. La începerea abluţiunii

12. بِْسم اهلل.
12. Bismil-lah.

12. „În numele lui Allah!”





36

9. La sfârșitul abluțiunii

لَـُه  َشرِيـَك  ل  َوْحَدُه  اهلُل  إِلّ  إِلَـَه  ل  أَْن  أَْشهَُد   .13
َوأَْشهَُد أَنَّ ُمَحمّـداً عَبْـُدُه َوَرسـوُلـه.

13. Aşhadu an la ilaha illal-lahu uahdahu la 
şarika lah, ua-aşhadu anna Muhammadan 
‘abduhu ua rasuluh.

13. „Mărturisesc că nu există altă divinitate 
demnă de a fi adorată în afară de Allah, 
Unicul, Care nu are pe nimeni egal, şi 
mărturisesc că Muhammad este robul şi 
Trimisul Lui.”



مَِن  َواْجعَـلْني  وّابيَن  التّـَ مَِن  اْجعَلنـي  اللُّهـمَّ   .14
المتََطهّـرين.

14. Allahummagi-’alni minat-tauuabina 
uagi’alni minal-mutatahhirin.

14. „O, Allah, fă-mă dintre cei care se întorc 
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adesea la Tine cu căinţă şi fă-mă dintre cei 
care rămân curaţi şi puri.”



إِلّ  إِلَه  ل  أَْن  أَْشهَـُد  َوبَِحمِدك  اللُّهـمَّ  ُسبْحـانََك   .15
أَنَْت أَْستَغِْفُرَك َوأَتوُب إِلَـيْك. 

15. Subhanakal-lahumma ua bihamdika 
aşhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ua-
atubu ilayk.

15. „Cât de Perfect [și Măreţ] eşti, o, Allah, 
şi Ţie Ți se cuvine toată Lauda, mărturisesc 
că nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Tine. Cer iertarea Ta şi 
mă întorc la Tine cu căinţă.”
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10. La ieşirea din casă

ةَ  ُقـوَّ َول  َحوْلَ  َول  اهللِ  عَلى  تََوكَّلْـُت  اهللِ،  بِْسِم   .16
إِلّ بِاهلل.

16. Bismil-lah, tauakkaltu ‘alal-lah, ua la 
haula ua la quuuata illa billah.

16. „În numele lui Allah! Mă încred în 
Allah şi [mărturisesc că] nu există forţă sau 
putere decât cu Allah!”



أَْو  ُأَضـلّ،  أَْو  أَِضـلَّ  أَْن  بَِك  أَعـوُذ  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .17
أَزِلَّ أَْو ُأزَلّ، أَْو أَْظلِـَم أَْو ُأْظلَـم، أَْو أَْجهَلَ أَْو ُيـْجهَلَ 

عَلَـّي.
17. Allahumma inni ‘audhu bika an adilla 
au udall, au azilla au uzall, au adhlima au 
udhlam, au agihala au yugihala ‘alay.

17. „O Allah, caut adăpost la Tine de a 
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rătăci sau de a fi rătăcit, de a greşi sau de 
a fi atras în greşeală, de a asupri sau de a fi 
asuprit, de a mă purta nesăbuit sau a fi tratat 
cu nesăbuinţă.”
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11. La intrarea în casă

َوعَلـى  َخـرَْجنـا،  اهللِ  َوبِْسـِم  َولَْجنـا،  اهللِ  بِْسـِم   .18
ِّنـا تََوكّلْـنا. رَب

18. Bismil-lahi ualagina, uabismil-lahi 
kharagina, ua’ala rabbina tauakkalna.

18. „În numele lui Allah am intrat şi în 
numele lui Allah am ieşit şi în Domnul 
nostru ne încredem!” apoi să îi salute pe cei 
din familia lui cu salutul islamic „Assalamu 
aleykum!” [Pace vouă!]

Nota: Într-un hadis s-a spus că dacă un om 
a intrat în casa sa și L-a pomenit pe Allah 
la intrare, precum și înainte de a mânca, 
Satana a spus [celorlalți diavoli]: „Voi nu 
aveți [aici] loc de dormit și nici cină [de 
mâncat].”
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12. Rugă în drum spre moschee

ُنوراً،  لَِسانِي  َوفِي  ُنوراً،  قَلبِي  فِي  اجعَل  اللُهمَّ   .19
َوفِي َسْمِعي ُنوراً، َوفِي بََصرِي ُنوراً، َومِن فَوقِي ُنوراً، 
ِشَمالِي  َوعَن  ُنوراً،  يَِمينِي  َوعَن  ُنوراً،  تَحتِي  َومِن 
َواجعَل  ُنوراً،  َخلِفي  َومِن  ُنوراً،  أََمامِي  َومِن  ُنوراً، 
ُنوًرا،  لِي  م  َوعَظِّ ُنوًرا،  لِي  َوأَعِظم  ُنوراً،  نَفِسي  فِي 
َواجعَل لِي ُنوًرا، َواجعَلنِي ُنوًرا، اللُهمَّ أَعِطنِي ُنوًرا، 
َوفِي  ُنوًرا،  لَحِمي  َوفِي  ُنوًرا،  عََصبِي  فِي  َواجعَل 
َدمِي ُنوًرا، َوفِي َشعرِي ُنوًرا، َوفِي بََشرِي ُنوًرا. اللُهمَّ 
اجعَل لِي ُنوًرا فِي قَبرِي.. َوُنوًرا فِي ِعَظامِي، َوزِدنِي 
ُنوًرا، َوزِدنِي ُنوًرا، َوزِدنِي ُنوًرا، َوَهب لِي ُنوًرا عَلَى 

ُنور.
19. Allahumma gial fii qalby nuran, ua fii 
lisany nuran, ua fii sam’iy nuran, ua fii basary 
nuran, ua min fauqy nuran, ua min tahty 
nuran, ua ‘an yaminy nuran, ua ‘an șimaly 
nuran, ua min amamy nuran, ua min khalfy 
nuran, ua gial fii nafsy nuran. Ua ‘a’dhim 
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lii nuran, ua ‘adhdhim lii nuran, ua gial lii 
nuran, ua gialny nuran, allhumma ‘a’tiny 
nuran, ua gial fii asaby nuran, ua fii lahmy 
nuran, ua fii damy nuran, ua fii șa’ry nuran, 
ua fii bașary nuran.

[Allahumma gial lii nuran fii qabry… ua 
nuran fii ‘idhamy ]

[ua zidny nuran, ua zidny nuran, ua zidny 
nuran]

[ua hab lii nuran ‘ala nur].

19. „O, Allah, pune în inima mea lumină 
și în vorba mea lumină, și în auzul meu 
lumină, și în văzul meu lumină, și de 
deasupra mea lumină, și dedesubtul meu 
lumină, și la dreapta mea lumină, și la 
stânga mea lumină, și în faţa mea lumină, și 
în urma mea lumină, și pune în sufletul meu 
lumină, și mărește-mi și înnobilează această 
lumină, şi dăruieşte-mi lumină, fă-mă o 
lumină. O, Allah, dăruieşte-mi lumină, şi 
pune în nervii mei lumină, şi în carnea mea 
lumină, şi în sângele meu lumină, şi în părul 
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meu lumină, şi în pielea mea lumină.

[O, Allah, luminează-mi mormântul şi 
luminează oasele mele]. 

[Şi întărește-mă cu lumină, şi întărește-mă 
cu lumină, şi întărește-mă cu lumină].

[O, Allah, dăruiește-mi lumină peste 
lumină!]”
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13. Rugă la intrarea în moschee

20. أَُعوُذ باهللِ العَظيـم َوبَِوْجهِـهِ الَكرِيـم َوُسلْطـانِه 
لُة  َوالصَّ بِْسـِم اهلل،  الرَّجـيم،  الّشيْـطاِن  مَِن  القَديـم 
أَبْواَب  لي  افْتَـْح  اللُّهـمَّ  اهلل،  رَُسوِل  عَلى  لُم  َوالسَّ

رَْحَمتـِك. 
20. ‘Audhu billahil - ’adhim ua biuagihihil 
-karim ua sultanihil-qadim minaş-şaytanir 
-ragim, bismil-lah, uassalatu [uassalamu 
‘ala rasulil-lah], allahumma iftah li abuaba 
rahmatik.

20. „Caut adăpost la Allah, Cel Preamăreț 
și prin Nobila Sa Față, și prin Stăpânirea Sa 
cea fără de sfârșit, de Satana cel alungat! În 
numele lui Allah, binecuvântarea şi pacea să 
fie asupra Mesagerului lui Allah! O, Allah, 
deschide-mi porțile Îndurării Tale!”
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14. Rugă la ieşirea din moschee

اهلل،  رَُسوِل  عَلى  َوالّسلُم  َوالّصلُة  اهلل  بِسِم   .21
اللُّهـمَّ إِنّـي أَْسأَُلَك مِـْن فَْضـلِك، اللُّهـمَّ اعِصْمنـي مَِن 

يْـطاِن الرَّجـيم. الشَّ
21. Bismil-lah uassalatu uassalamu ‘ala 
rasulil-lah, allahumma inni as-aluka min 
fadlik, allahumma i’asimni minaş-şaytanir 
-ragim.

21. „În numele lui Allah, binecuvântarea 
și pacea lui Allah fie asupra Mesagerului 
Său! O, Allah, Îţi cer din binecuvântările [și 
favorurile] Tale. O, Allah, ocroteşte-mă de 
Satana cel alungat.”
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15. Pomeniri legate de chemarea la 
rugăciune

22. Se repetă ceea ce spune muezinul, mai 
puţin atunci când el spune:

لة، َحـيَّ عَلـى الْفَـلح. 22. َحـيَّ عَلـى الصَّ
22. Hayya ‘alas-salah (sau) hayya ‘alal-falah.

„Veniţi la rugăciune, veniţi la izbândă!”... se 
spune în schimb: 

ةَ إِلّ بِاهلل. ل َحـوْلَ َول ُقـوَّ
La haula ua la quuuata illa billah.

„Nu există forţă şi putere decât prin Allah!”



23. Apoi spune…

اهلُل َوْحـَدُه ل َشـريَك  إِلـَه إِلّ  َوأَنا أَْشـهَُد أَْن ل   .23
َّا،  رَب لَـه، َوأَنَّ مَحمّـًدا عَبْـُدُه َوَرسـوُله، رَضيـُت بِاهللِ 
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ـٍد رَسـوًل َوبِاإلِْسلِم دينَـًا. َوبُِمَحمَّ
23. Ua-ana aşhadu an la ilaha illal-lahu 
uahdahu la şarika lah, ua-anna Muhammadan 
‘abduhu ua rasuluh, raditu billahi rabban ua 
bi muhammadin rasulan ua bil-islami dina.

„Şi eu mărturisesc că nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară de 
Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni egal, 
şi că Muhammad este robul şi Trimisul 
Său. [Accept şi] sunt mulţumit cu Allah ca 
Domn, cu Muhammad ca Mesager şi cu 
islamul ca religie.”

...imediat după mărturisirea de credinţă „laa 
ilaha illa Allah” spusă de muezin la sfârșitul 
adzanului [chemarea la rugăciune].



24. După ce răspunde chemării făcute 
de muezin se transmit salutări asupra 
Profetului (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa).
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25. Apoi spune:

القَـائَِمة  ة َوالّصلةِ  التّـامَّ الّدعْـَوةِ  25. اللُّهـمَّ رَبَّ َهذِهِ 
َمقـامـًا  َوابْعَـثْه  َوالْفَضـيلَة  الَوسيـلةَ  ًدا  مَحـمَّ آِت 

َك ل تُـْخلُِف الِميـعَاد. َمحـُموًدا الَّذي َوعَـْدتَه إِنّـَ
25. Allahumma rabba hadhihid-
da’uatit-tammah, uassalatil-qa-imah ati 
Muhammadan aluasilata ual-fadilah, 
uab’ath-hu maqaman mahmudan alladhi 
ua’adtah, innaka la tukhliful-mi’ad.

„O, Allah, Stăpân al acestei chemări 
perfecte şi Stăpân al acestei rugăciuni ce 
va fi înfăptuite, acordă-i lui Muhammad 
„al-uasila” şi „al-fadila” [adică un rang 
mai presus de întreaga creaţie] şi dă-i 
statutul binecuvântat pe care l-ai promis. 
Cu adevărat, Tu Îți ţii întotdeauna 
promisiunile.”



26. Apoi să facă rugi între adzan (chemarea 
la rugăciune) şi iqama (chemarea de 
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începere a rugăciunii), întrucât ruga făcută 
în acest interval de timp nu este respinsă.
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16. Ruga de deschidere a rugăciunii 
(după takbir – rostirea formulei „Allahu 

Akbar! ”)

باعَْدَت  كَما  َخطـاياَي  َوبَيَْن  بَيـني  باِعـْد  اللُّهـمَّ   .27
َخطاياَي  مِْن  نَقِّنـي  اللُّهـمَّ  َوالَمغْرِْب،  الَمْشرِِق  بَيَْن 
اللُّهـمَّ  نَْس،  الدَّ مَِن  الَبْيَُض  وُْب  الثّـَ ُيـنَقَّى  كَمـا 

اغِْسلْنـي مِْن َخطايـاَي بِالثَّلـِج َوالمـاءِ َوالْبَرَْد.
27. Allahumma ba’id bayni uabayna khatayaya 
kama ba’adta baynal-maşriqi ualmaghrib, 
allahumma naqqini min khatayaya kama 
yunaqqath –thaubul -abyadu minad-danas, 
allahumma gh-silni min khatayaya bi ththalgi 
ualma’i ualbarad.

27. „O, Allah, îndepărtează-mă pe mine de 
păcatele mele aşa cum ai îndepărtat Estul 
de Vest. O, Allah, curăţă-mă [și purifică-
mă] de păcate aşa cum o haină albă este 
curățată de murdărie. O, Allah, curăţă-mă 
de păcate cu zăpadă, apă şi grindină.”
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اْسُمـَك  َوتَبارََك  َوبَِحْمـِدَك  اللُّهـمَّ  ُسبْـحانََك   .28
َك َول إِلَه غَيُْرك. َوتَعـالى َجـدُّ

28. Subhanakal-lahumma uabihamdika 
uatabarakas-muka ua ta’ala giadduka ua la 
ilaha ghayruk.

28. „Cât de Perfect [şi Măreţ] eşti Tu, 
o, Allah, şi Ţie Ţi se cuvine toată Lauda. 
Binecuvântat este Numele Tău şi Preaînalt 
este Rangul Tău şi nu există altă divinitate 
demnă de a fi adorată în afară de Tine.”



َوالَرَْض  مـواِت  السَّ فََطَر  لِلَّذي  َوْجهِـَي  هـُت  َوجَّ  .29
ا َومـا أَنا مَِن المْشرِكين، إِنَّ َصلتـي، َوُنُسكي،  َحنـيفًَ
لَُه  َشريـَك  ل  العالَمين،  رَبِّ  هللِ  َوَمماتـي  َوَمْحـياَي، 
َوبِذٰٰلَك ُأمِرُْت َوأَنا مَِن المْسلِـمين. اللُّهـمَّ أَنَْت الَملُِك 
َظلَْمـُت  عَبْـُدك،  َوأَنـا  ي  ّـِ رَب أَنَْت  أَنْت،  إِلّ  إِلَه  ل 
َجميًعا  ُذنوبي  لي  فَاغِْفْر  بَِذنْبـي  َواعْـتَرَفُْت  نَفْسـي 
لَْحَسِن  َواْهِدنـي  أَنْت.  إلّ  الذُّنـوَب  يَغْـِفُر  ل  ه  إِنّـَ
َواْصـرِف  أَنْـت،  إِلّ  لَْحَسـنِها  يَهْـدي  ل  الَْخلِق 
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أَنْـت،  إِلّ  َسيِّئَهـا  عَـنّي  يَْصرُِف  ل  َسيِّئَهـا،  عَـنّي 
رُّ لَيْـَس  ُه بِيَـَديْـك، َوالشَّ ّـُ يَْك َوَسعْـَديْك، َوالَخـيُْر ُكل لَبّـَ
إِلَـيْك، أَنا بَِك َوإِلَيْـك، تَبـارَكَْت َوتَعـالَيَت أَْستَغْـِفُرَك 

َوأَتوُب إِلَـيك.
29. Uagi giahtu uagihiya lilladhi fataras-
samauati ual-arda hanifan ua ma ana minal-
muşrikin, inna salati uanusuki uamahyaya 
uamamati lillahi rabbil-’alamin, la şarika 
lahu uabidhalika umirtu ua-ana minal-
muslimin. Allahumma antal-maliku la ilaha 
illa ant. Anta rabbi ua-ana ‘abduk, dhalamtu 
nafsi ua’taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi 
giami’an innahu la yaghfirudh-dhunuba illa 
ant. Uahdini li-ahsanil-akhlaqi la yahdi 
li-ahsaniha illa ant, uasrif ‘anni sayyi-aha 
la yasrifu ‘anni sayyi-aha illa ant, labbayka 
uasa’dayk, ualkhayru kulluhu biyadayk, 
uaşşarru laysa ilayk, ana bika ua-ilayk, 
tabarakta uata’alayt, astaghfiruka ua-atubu 
ilayk.

29. „Mi-am întors faţa cu sinceritate [şi 
smerenie] către Cel care a creat Cerurile 
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şi Pământul şi eu nu sunt dintre politeiști 
[care-I fac asociaţi lui Allah]. Cu adevărat, 
rugăciunea mea, jertfa mea, viaţa mea şi 
moartea mea sunt pentru Allah, Stăpânul 
lumilor; şi El nu are pe nimeni asociat. 
Aceasta mi-a fost poruncit şi eu sunt dintre 
cei care se supun [musulmani]. O, Allah, 
Tu eşti Stăpânul Absolut, nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară 
de Tine. Tu eşti Domnul meu şi eu sunt 
robul Tău. Mi-am nedreptăţit sufletul şi 
mi-am recunoscut păcatele, aşadar iartă-
mi mie toate păcatele, căci nimeni nu iartă 
(păcatele) în afară de Tine. Îndrumă-mă 
spre cele mai minunate dintre virtuţi [ale 
firii şi caracterului], căci nimeni nu mă 
poate îndruma către ele în afară de Tine, şi 
îndepărtează-mă de cele mai josnice dintre 
însuşiri, căci nimeni nu mă poate depărta 
de ele în afară de Tine. Iată-mă răspunzând 
chemării Tale, fericit să Te slujesc. Tot 
binele se află în Mâinile Tale şi răul 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 Ție.”
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َوإِْسـرافيل،  َوميكـائيل،  ِجـبْرائيل،  رَبَّ  اللُّهـمَّ   .30
هـاَدةِ  َوالشَّ الغَيْـِب  عَالـَِم  َوالَرْض،  مٰٰواِت  السَّ فاِطـَر 
أَنْـَت تَْحـكُم بَيْـَن ِعبـادَِك فيـما كَاُنوا فيهِ يَْختَلُِفـون. 
َك  إِنّـَ بِإِذْنِك،  الَْحـقِّ  مَِن  فيـهِ  اْختُـلَِف  لَِمـا  اهِدنِـي 

تَهْـدي َمْن تَشـاُء إِلى ِصراٍط ُمْستَقـيم.
30. Allahumma rabba gibra-il, uamika-il, ua-
israfil fatiras-samauati ualard, ‘alimal-ghaybi 
uaşşahadah, anta tahkumu bayna ‘ibadika 
fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakh-
tulifa fihi minal-haqqi bi-idhnik, innaka 
tahdi man taşa-u ila siratin mustaqim.

30. „O, Allah, Domn al lui Gavriil, al lui 
Mihail şi al lui Israfil (mai marii Îngerilor), 
Creator al Cerurilor şi al Pământului, 
Știutor al celor nevăzute şi al celor văzute, 
Tu ești Cel care judecă între robii Tăi în 
privința celor în care ei s-au deosebit [și au 
avut dispute]. Condu-mă prin Voia Ta către 
adevărul în privința căruia ei s-au deosebit 
[având dispute]. Cu adevărat, Tu conduci 
pe cine voieşti Tu pe calea cea dreaptă.”
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أَكْبَـُر  اهلُل  كَبِـيرا،  أَكْبَـُر  اهلُل  كَبِـيرا،  أَكْبَـُر  اهلُل   .31
كَثِـيرا،  هللِ  َوالَْحـْمُد  كَثـِيرا،  هللِ  َوالَْحـْمُد  كَبـيرا، 
َوأَِصيـل  بْكـرَةً  اهللِ  َوُسبْـحاَن  كَثـيرا،  هللِ  َوالَْحـْمُد 
نَفِْخـهِ  مِْن  ـيْطاِن  الشَّ مَِن  بِاهللِ  أَعـوُذ   ،)de 3 ori(

َونَفْـثِهِ َوَهْمـزِه.
31. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru 
kabira, Allahu akbaru kabira, ualhamdu 
lillahi kathira, ualhamdu lillahi kathira, 
ualhamdu lillahi kathira, ua subhanal-lahi 
bukratan ua-asila. (se spune de 3 ori)

‘Audhu billahi minaş-şaytani min nafkhihi ua 
nafthihi ua hamzih.

31. „Allah este Cel mai Mare şi mai Măreț! 
Allah este Cel mai Mare şi mai Măreț! 
Allah este Cel mai Mare şi mai Măreț! Și 
nemărginită Laudă I se cuvine numai lui 
Allah! Și nemărginită Laudă I se cuvine 
numai lui Allah! Și nemărginită laudă I 
se cuvine numai lui Allah! Mărturisesc 
Perfecţiunea lui Allah [și Măreția Lui] în 
zorii zilei şi la apusul soarelui.” (de 3 ori) 
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„Caut adăpost la Allah, de diavol, de 
șoaptele lui mincinoase, de îngâmfarea lui 
şi de amăgirile lui.”



32. Atunci când se trezea din somn pentru 
a împlini rugăciunea în timpul nopţii 
[tahagiud], Profetul (pacea și binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa) spunea:

َوالَرِْض  مـواِت  السَّ نـوُر  أَنَْت  الَْحْمُد  لََك  اللُّهـمَّ   .32
ـمٰٰواِت َوالَرِْض  َوَمْن فيـهِن، َولََك الَْحْمُد أَنَْت قَـيُِّم السَّ
ـمٰٰواِت َوالَرِْض  َوَمْن فيـهِن، َولََك الَْحْمُد أَنَْت رَبُّ السَّ
ـمٰٰواِت َوالَرِْض  َوَمْن فيـهِن، َولََك الَْحْمُد لََك ُملْـُك السَّ
ـمٰٰواِت  السَّ َملِـُك  أَنَْت  الَْحْمُد  َولََك  فيـهِن،  َوَمْن 
الَْحـق،  َوَوعْـُدَك  الَْحـّق  أَنَْت  الَْحْمُد  َولََك  َوالَرِْض، 
َوقَوُْلـَك الَْحـق ، َولِقـاُؤَك الَْحـق، َوالَْجـنَُّة َحـق، َوالنّـاُر 
َوالّسـاعَُة  َحـق،  ٌد  َومـَحمَّ َحـق،  َوالنَّبِـيّوَن  َحـق، 
َوبَِك  تََوكَّلْـت،  َوعَلَـيَْك  أَْسلَمت،  لََك  اللُّهـمَّ  َحـق، 
َوإِلَـيَْك  خاَصْمت،  َوبِـَك  أَنَبْـت،  َوإِلَـيَْك  آَمنْـت، 
َوما  ـرْت،  أَخَّ َوما  ْمُت،  قَدَّ مـا  لي  فاغِْفـْر  حاكَْمـت. 
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ر،  ُم َوأَنَْت الُمـؤَخِّ أَْسـرَْرت، َوما أَعْلَـنْت، أَنَْت الُمقَـدِّ
ل إِلـَه إِلّ أَنْـت، أَنْـَت إِلـهي ل إلـَه إِلّ أَنْـت. 

32. Allahumma lakal-hamd anta nurus-
samauati ual-ardi uaman fihinnn, ualakal-
hamd, anta qayyimus -samauati ualardi 
uaman fihinn, [ualakal-hamd, anta rabbus 
-samauati ualardi uaman fihinn], [ualakal-
hamd, laka mulkus-samauati ualardi uaman 
fihinn] [ualakal-hamd, anta malikus-
samauati ualard] [ualakal-hamd] [antal-
haqq, ua ua’dukal-haqq, ua qaulukal-haqq, 
ualiqa-ukal-haqq, ualgiannatu haqq uannaru 
haqq, ua nnabiyyuna haqq, ua Muhammadun 
haqq, uassa’atu haqq] [allahumma laka aslamt, 
ua ’alayka tauakkalt, uabika amant, ua-ilayka 
anabt, uabika khasamt, ua-ilayka hakamt, 
faghfir li ma qaddamt, uama akhkhart, uama 
asrart, uama ‘a’lant] [antal-muqaddim, ua-
antal -mu-akhkhir, la ilaha illa ant] [anta 
ilahi la ilaha illa ant].

„O, Allah, Ţie Ţi se cuvine toată Lauda, 
Tu ești Lumina Cerurilor și a Pământului 
și a tuturor celor ce se află în ele. Ţie Ţi 
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se cuvine toată Lauda, Tu ești Susţinătorul 
Cerurilor și al Pământului și al tuturor 
celor ce se află în ele. Ţie Ţi se cuvine 
toată Lauda, Tu eşti Domnul Cerurilor şi 
al Pământului şi al tuturor celor ce se află 
în ele. Ţie Ţi se cuvine toată Lauda şi a Ta 
este împărăția Cerurilor şi a Pământului şi 
a tuturor celor ce se află în ele. Ţie Ţi se 
cuvine toată Lauda, Tu eşti Stăpânitorul 
Cerurilor şi al Pământului. Ţie Îţi aparţine 
toată Lauda. Tu eşti Adevărul, făgăduinţa 
Ta e adevărată, Cuvântul Tău e adevărat 
şi Ziua în care Te vom întâlni e adevărată, 
Raiul este adevărat, şi Focul [Iadului] 
este adevărat, şi Profeţii sunt adevăraţi, și 
Muhammad e adevărat şi Ceasul de Apoi 
e adevărat. 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. Așadar, iartă-mă pentru ceea 
ce am făcut, şi pentru ceea ce voi face, pentru 
ce am ascuns, şi pentru ce am scos la iveală 
[dintre păcate]. Tu eşti Al-Muqaddim [Cel 
care înaintează şi favorizează pe cine voieşte 
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El dintre creațiile Sale] şi Al-Mu’akhkhir 
[Cel care înapoiază şi defavorizează pe cine 
voieşte El dintre creațiile Sale]. Nu există 
altă divinitate demnă de a fi adorată în afară 
de Tine, Tu ești Dumnezeul meu, nu există 
altă divinitate demnă de a fi adorată în afară 
de Tine.”
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17. În timpul prosternării (rukuu)

َي الْعَِظـيم.  ّـِ 33. ُسبْـحاَن رَب
33. Subhana rabbiyal-’adhim (de 3 ori).

33. „Cât de Perfect este Domnul meu, Cel 
mai Măreț!” 



اغِْفـْر  اللُّهـمَّ  َوبَِحـْمِدك،  نا  ّـَ رَب اللُّهـمَّ  ُسبْـحانََك   .34
لي.

34. Subhanakal-lahumma rabbana uabi 
hamdik, allahumma gh-fir li.

34. „Cât de Perfect și Măreţ eşti, O, Allah, 
Domnul nostru, mă rog Ţie lăudându-Te. 
O, Allah, iartă-mă!”
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35. ُسبـّوٌح ُقـّدوس، رَبُّ الملئَِكـةِ َوالـرُّوح. 
35. Subbuhun quddus, rabbul-mala-ikati 
uarruh.

35. „Preaslăvit şi Preasfânt [este El], 
Domnul Îngerilor şi al Duhului [Ar-Ruh - 
Îngerul Gavriil]”.



أَْسلَـْمت،  ولََك  آَمـنْت،  َوبَِك  رَكَـعُْت  لََك  اللُّهـمَّ   .36
َوعَْظمـي،  ـي،  َوُمخِّ َوبََصـري،  َسْمـعي،  لََك  َخَشـعَ 

َوعََصـبي، َوما استَقَـلَّ بِهِ قََدمي. 
36. Allahumma laka raka’t, uabika amant, 
ualaka aslamt, khaşa’a laka sam’iy, uabasari, 
uamukhkhi, ua’adhmi, ua’asabi, uamas-
taqalla bihi qadami.

36. „O, Allah, Ție m-am plecat [în 
rugăciune], şi în Tine am crezut, şi Ţie 
m-am supus. Auzul meu, vederea mea, 
mintea mea, oasele mele, nervii mei şi toate 
cele care se sprijină pe picioarele mele s-au 
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supus Ţie cu umilință.”



37. ُسبْـحاَن ذي الَْجبَـروت، والَملَـكوت، َوالِكبْـرِياء، 
والعََظَمة.

37. Subhana dhil-giabarut, ualmalakut, 
ualkibriya, ual ’adhamah.

37. „Cât de Măreţ și Perfect este El, 
Deținătorul puterii absolute, și al Stăpânirii, 
și al Măreției și al Grandorii.”
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18. La ridicarea din plecăciune

38. َسِمـعَ اهلُل لَِمـْن َحِمـَده.
38. Sami’al-lahu liman hamidah

38. „Allah aude pe cel care-L laudă!”

Această rugă se spune în momentul în care 
se ridică din plecăciune [rukuu].



ُمـبارًَكا  بًا  َطيّـِ كَثـيًرا  َحْمـًدا  الَحْمـُد  َولََك  َّنـا  رَب  .39
فِيه. 

39. Rabbana ualakal-hamdu hamdan 
kathiran tayyiban mubarakan fih. 

39. „O, Domnul nostru, Ţie Ți se cuvine 
toată Lauda, Laudă din belșug, minunată și 
binecuvântată.”
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بَيْـنَُهمـا،  َوما  الَرْض،  َومِلْءَ  مـواِت  السَّ مِلْءَ   .40
ناءِ َوالَمجـْد،  َومِلْءَ ما ِشئْـَت مِْن َشيءٍ بَعْـْد. أَهـلَ الثّـَ
نا لََك عَـبْد. اللُّهـمَّ ل مانِعَ  العَبْـد، َوُكلّـُ أََحـقُّ ما قالَ 
ذا  يَنْفَـُع  َول  َمنَـعْت،  لِما  ُمعِْطـَي  َول  أَعَْطـيْت،  لِما 

الَجـدِّ مِنْـَك الَجـّد. 
40. Mil-as-samauati uamil-al-ard, uama 
baynahuma, uamil’a ma şi’ta min şay-in b’ad, 
ahlath-thana’i ualmagid, ahaqqqu ma qalal-
’abd, uakulluna laka ‘abd. Allahumma la 
mani’a lima ‘atayt, uala mu’tiya lima mana’t, 
uala yanfa’u dhal-giaddi minkal-giadd.

40. „Cerurile şi Pământul cu tot ce se află în 
ele şi între ele [îți aduc Laudă], şi tot ceea 
ce Tu doreşti Te Slăvește pe Tine. O, Stăpân 
al slavei şi al măreţiei, acesta-i cel mai mare 
adevăr pe care un rob l-a spus, 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 oprit, și nicio bogăție sau 
măreție nu poate fi de niciun folos nimănui 
[decât prin Voia Ta], căci de la Tine sunt 
toate bogățiile și mărețiile.” 
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[Această rugă este opţională și vine ca o 
continuare a rugii anterioare.]
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19. Rugă în timpul prosternării 
(sugiuud)

َي الَعْلـى.  ّـِ 41. ُسبْـحاَن رَب
41. Subhana rabbiyal-’Ala. (de 3 ori) 

41. „Cât de Măreţ și Perfect este Domnul 
meu, Cel Preaînalt!”



نا َوبَِحـْمِدَك، اللُّهـمَّ اغِْفْر لي. ّـَ 42. ُسبْـحانََك اللُّهـمَّ رَب
42. Subhanakal-lahumma rabbana uabi 
hamdik, allahumma gh- fir li

42. „Cât de Perfect și Măreţ eşti, o, Allah, 
Domnul nostru , şi toată Lauda e a Ta! O, 
Allah, iartă-mă!”
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43. ُسبـّوٌح ُقـّدوس، رَبُّ الملئَِكـةِ َوالـرُّوح.
43. Subbuhun quddus, rabbul-mala-ikati 
uarruh.

43. „Măreţ și Sfânt [este Allah], Domnul 
Îngerilor şi al Duhului [Ar-Ruuh – Îngerul 
Gavriil].”



44. اللُّهـمَّ لََك َسـَجْدُت َوبِـَك آَمنْـت، َولََك أَْسلَـْمت، 
َسْمـعَـُه  َوَشقَّ  َرُه  َوَصـوَّ َخلَقَـُه  ذي  للّـَ َوْجهـي  َسَجـَد 

َوبََصـرَه، تَبـارََك اهلُل أَْحسـُن الخـالِقيـن.
44. Allahumma laka sagiadtu, uabika amantu, 
ualaka aslamtu, sagiada uagihi lilladhi 
khalaqahu ua sauuarahu ua şaqqa sam’ahu ua 
basarahu, tabarakal-lahu ahsanul-khaliqin.

44. „O, Allah, la Tine m-am prosternat 
[în rugăciune] și în Tine am crezut și 
Ţie m-am supus. Faţa mea s-a prosternat 
înaintea Celui care a creat-o și a făurit-o 
și a înzestrat-o cu auz și văz. Preaslăvit fie 
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Allah, Cel mai desăvârșit Creator.” 

45. ُسبْـحاَن ذي الَْجبَـروت، والَملَـكوت، َوالِكبْـرِياء، 
والعظمة.

45. Subhana dhil-giabarut, ualmalakut, 
ualkibriya’, ual ’adhamah.

45. „Cât de Măreţ și Perfect este El, 
Deținătorul puterii absolute, și al Stăpânirii, 
și al Măreției și Grandorii.”



لَـُه  ه، َوأَوَّ ُه َوِجلّـَ ّـَ ه، دِق 46. اللُّهـمَّ اغِْفـْر لي ذَنْـبي ُكلّـَ
َوآِخـرَه َوعَلنِيَتَـُه َوِسـرَّه.

46. Allahummagh-fir li dhanbi kullah, 
diqqahu uagillah, ua-auualahu ua-akhirah, 
ua- ‘alaniyatahu ua-sirrah.

46. „O, Allah, iartă-mi toate păcatele, cele 
mici și cele mari, cele dintâi și cele de pe 
urmă, cele vădite și cele ascunse.”
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َسَخِطـك،  مِْن  بِرِضـاَك  أَعـوُذ  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .47
مِنْـك،  بَِك  َوأَعـوُذ  ُعقوبَـتِك،  مِْن  َوبِمعـافاتِـَك 
عَلـى  أَثْنَـيَْت  كَمـا  أَنْـَت  عَلَـيْك،  ثَنـاءً  ُأْحصـي  ل 

نَفْسـِك.
47. Allahumma inni ‘audhu biridaka min 
sakhatik, ua-bimu’afatika min ‘uqubatik, 
ua-’audhu bika mink, la uhsi thana’an ‘alayk, 
anta kama athnayta ‘ala nafsik.

47. „O, Allah, caut adăpost în mulţumirea 
Ta de mânia Ta, şi în iertarea Ta de pedeapsa 
Ta, şi caut adăpost la Tine de Tine. Nu te 
pot slăvi precum meriţi, Tu eşti aşa cum Tu 
Însuți Te-ai slăvit pe Tine!”
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20. Rugă între două prosternări

48. رَبِّ اغِْفـْر لي ، رَبِّ اغِْفـْر لي. 
48. Rabbigh-fir li, rabbigh-fir li.

48. „Domnul meu, iartă-mă! Domnul meu, 
iartă-mă!”



َواْهِدنـي،  َوارَْحْمـني،  لي،  اغِْفـْر  اللُّهـمَّ   .49
َواْجُبرْنـي، َوعافِنـي َوارُْزقْنـي َوارْفَعْـني.

49. Allahummagh-fir li, uarhamni, uahdini, 
uagiburni, ua’afini, uarzuqni uarfa’ni.

49. „O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, 
călăuzeşte-mă, împuterniceşte-mă, dă-mi 
sănătate, dă-mi cele necesare traiului şi 
înalţă rangul meu!”
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21. Rugă în timpul prosternării de 
recitare din Coran (sagidatu- Tilaua) 

َوَشقَّ  َرُه  َوَصـوَّ َخلَقَـُه  ذي  للّـَ َوْجهـي  َسَجـَد   .50
اهلُل أَْحَسـُن  فتَبـارََك  تِهِ  َوُقـوَّ ِـهِ  بَِحـوْل َوبََصـرَُه  َسْمـعَـُه 

الخـالِقيـن.
50. Sagiada uagihi lilladhi khalaqahu ua 
sauuarahu uaşaqqa sam’ahu ua basarahu 
bihaulihi ua quuatih {fa-tabaraka Allahu 
ahsanu alkhaliqin}. 

50. „Faţa mea se prosternează Celui care a 
creat-o şi a făurit-o și a înzestrat-o cu auz 
şi văz, prin Forţa şi Puterea Lui. Slavă lui 
Allah, Cel mai desăvârşit Creator!” 



بِهـا ِعنْـَدَك أَْجـًرا، َوَضـعْ عَنِّـي  اللُّهـمَّ اكْتُـْب لي   .51
لها مِنِّـي  بِهـا وِزًْرا، َواْجعَـلها لي ِعنْـَدَك ُذْخـًرا، َوتَقَبّـَ

َّلْتَـها مِْن عَبْـِدَك داود. كَمـا تَقَب
51. Allahummak-tub li biha ‘indaka agira, 
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ua da’a ‘anni biha uizra, uagi’alha li ‘indaka 
dhukhra, ua taqabbalha minni kama 
taqabbaltaha min ‘abdika Dauud.

51. „O, Allah, scrie-mi mie o răsplată pentru 
această [prosternare] şi îndepărtează prin ea 
de la mine un păcat. Păstreaz-o pentru mine 
şi accept-o de la mine aşa cum ai acceptat-o 
de la robul Tău David.”
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22. At-Taşahud

[At-Taşahud: este ceea ce se spune atunci 
când se stă așezat în timpul rugăciunii.]

لُم  السَّ بات،  يّـِ والطَّ لَـواُت  َوالصَّ هللِ  َِّحيّـاُت  الت  .52
لُم  السَّ َوبَرَكـاتُه،  اهللِ  َوَرْحَمـُة  النَّبِـيُّ  ُّهـا  أَي عَلَيـَك 
ـالِحـين. أَْشـهَُد أَْن ل إِلـَه  عَلَيْـنا َوعَلـى ِعبـادِ اهلل الصَّ

إِلّ اهلل، َوأَْشـهَُد أَنَّ ُمَحمّـًدا عَبْـُدُه َوَرسـوُله.
52. Attahiyyatu lillahi uassalauatu 
uattayyibat, assalamu ‘alayka ayyuhan-
nabiyyu ua rahmatul-lahi ua barakatuh, 
assalamu ‘alayna ua’ala ‘ibadil-lahis-salihin. 
Aş-hadu an la ilaha illal-lah, ua-aşhadu anna 
Muhammadan ‘abduhu ua rasuluh.

52. „Toate salutările („At-Tahiyyaat” - toate 
cuvintele care fac referire la glorificarea lui 
Allah, existenţa Sa veşnică, Perfecţiunea Sa, 
Supremaţia Sa) sunt pentru Allah. Toate 
actele de slăvire şi adorare şi faptele bune 
sunt pentru El. Pacea, mila şi binecuvântarea 
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lui Allah fie asupra ta, o, Profetule! Pacea 
fie asupra noastră şi asupra  tuturor  robilor  
dreptcredincioşi ai lui Allah. Mărturisesc 
că nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah şi mărturisesc că 
Muhammad este robul şi Trimisul Său!”
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23. Transmiterea de salutări asupra 
Profetului după Taşahud

د،  ُمحمَّ آِل  َوعَلـى  ـد،  ُمحمَّ عَلـى  َصلِّ  اللُّهـمَّ   .53
إبْراهـيم،  آِل  َوعَلـى  إبْراهـيَم  عَلـى  َصلَّيـَت  كَمـا 
ـد، َوعَلـى  إِنََّك َحمـيٌد َمجـيد، اللُّهـمَّ بارِكْ عَلـى ُمحمَّ
آِل  َوعَلـى  إبْراهـيَم  عَلـى  بارَكَْت  كَمـا  ـد،  ُمحمَّ آِل 

إبْراهيم، إِنََّك َحمـيٌد َمجـيد.
53. Allahumma salli ‘ala Muhammad, ua-’ala 
ali Muhammad, kama sallayta ‘ala Ibrahima 
ua-’ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Magid, 
allahumma barik ‘ala Muhammad, ua-’ala ali 
Muhammad, kama barakta ‘ala Ibrahima ua-
’ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Magid.

53. „O, Allah, trimite salutări asupra 
lui Muhammad şi asupra urmaşilor lui 
Muhammad, aşa cum ai trimis salutările 
Tale asupra lui Avraam şi asupra urmaşilor 
lui Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin 
de Slavă şi Măreţie. O, Allah, trimite 
binecuvântarea Ta asupra lui Muhammad şi 
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asupra urmaşilor lui Muhammad, aşa cum 
ai trimis binecuvântări asupra lui Avraam şi 
asupra urmaşilor lui Avraam. Cu adevărat, 
Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie!”



أَزْواِجـهِ  َوعَلـى  ـٍد  ُمحمَّ عَلـى  َصلِّ  اللُّهـمَّ   .54
َوبارِكْ  إبْراهـيم.  آِل  عَلـى  َصلَّيْـَت  كَمـا  تِه،  َوُذرِّيّـَ
بارَكَْت  كَمـا  تِه،  َوُذرِّيّـَ أَزْواِجـهِ  َوعَلـى  ـٍد  ُمحمَّ عَلـى 

عَلـى آِل إبْراهـيم. إِنََّك َحمـيٌد َمجـيد.
54. Allahumma salli ‘ala Muhammad ua-’ala 
azuagihi ua dhurriyatihi kama sallayta ‘ala 
ali Ibrahim, uabarik ‘ala Muhammad, ua-’ala 
azuagihi ua dhurriyyatih, kama barakta ‘ala 
ali Ibrahim. innaka Hamidun Magid. 

54. „O, Allah, trimite salutări asupra 
lui Muhammad şi asupra soţiilor şi 
descendenţilor lui Muhammad, aşa cum 
ai trimis salutările Tale asupra familiei lui 
Avraam. O, Allah, trimite binecuvântarea 
Ta asupra lui Muhammad şi asupra soţiilor 
şi descendenţilor lui Muhammad, aşa cum 
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ai trimis binecuvântări asupra familiei lui 
Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă 
şi Măreţie!”
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24. Rugă spusă după ultimul Taşahud 
şi înainte de salaam (formula spusă la 

încheierea rugăciunii)

َومِـْن  القَـبْر،  عَذاِب  مِـْن  بَِك  أَعـوُذ  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .55
َومِـْن  َوالَممـات،  الَمْحـيا  فِتْـنَةِ  َومِـْن  َجهَـنَّم،  عَذاِب 

جّال.  َشـرِّ فِتْـنَةِ الَمسيِح الدَّ
55. Allahumma inni ‘audhu bika min 
‘adhabil-qabr, uamin ‘adhabi giahannam, 
uamin fitnatil-mahya ualmamat, uamin şarri 
fitnatil-masihid-dajjal. 

55. „O, Allah, caut adăpost la Tine de 
pedeapsa chinuitoare a mormântului, 
de pedeapsa chinuitoare a Iadului, de 
înşelăciunile vieţii şi morţii şi de răul ispitei 
lui Al-Masih Al-Dajjal [Anticristul]”.
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ي أَعـوُذ بَِك مِـْن عَذاِب القَـبْر، َوأَعـوُذ  56. اللُّهـمَّ إِنّـِ
جّـال، َوأَعـوُذ بَِك مِـْن فِتْـنَةِ  بَِك مِـْن فِتْـنَةِ الَمسيِح الدَّ
الَمأْثَـِم  مَِن  بَِك  أَعـوُذ  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ  َوالَممـات.  الَمْحـيا 

َوالَمغْـرَم.
56. Allahumma inni ‘audhu bika min 
‘adhabil-qabr, ua-’audhu bika min fitnatil 
-masihid-dajjal, ua-’audhu bika min fitnatil-
mahya ualmamat. Allahumma inni ‘audhu 
bika minal-ma’thami ual maghram.

56. „O, Allah, caut adăpost la Tine de 
pedeapsa chinuitoare a mormântului, şi 
caut adăpost la Tine de ispita şi încercarea 
lui Al-Masih Al-Dajjal, şi caut adăpost la 
Tine de înşelăciunile vieţii şi ale morţii. 
O, Allah, caut adăpost la Tine de păcat şi 
îndatorare.”
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َول  كَثـيًرا  ُظلْمـًا  نَفْسـي  َظلَـْمُت  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .57
يَغْـِفُر الذُّنـوَب إِلّ أَنْت، فَاغْـِفر لي َمغْـِفرَةً مِْن ِعنْـِدك 

َوارَْحْمـني، إِنََّك أَنَْت الغَـفوُر الرَّحـيم.
57. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman 
kathiran uala yaghfirudh-dhunuba illa ant, 
faghfir li maghfiratan min ‘indik uarhamni, 
innaka antal-Ghafurur-Rahim.

57. „O, Allah, cu adevărat, mi-am nedreptăţit 
prea mult sufletul şi nimeni nu poate ierta 
păcatul în afară de Tine, aşadar, dăruiește-
mi mie de la Tine iertare şi ai milă de mine. 
Cu adevărat, Tu eşti Cel mai Iertător, Cel 
mai Îndurător!”
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َوما  رْت،  أَخَّ َوما  ْمـُت  قَدَّ ما  لي  اغْـِفْر  اللُّهـمَّ   .58
أَْسـرَْرُت َوما أَعْلَـنْت، َوما أَْسـرَفْت، َوما أَنَْت أَعْـلَُم 
إِلّ  إِلَه  ل  ـُر  الُمـؤَخِّ َوأَنَْت  ُم،  الُمقَـدِّ أَنَْت  مِنِّي.  بِهِ 

أَنْـت.
58. Allahummagh-fir li ma qaddamtu, uama 
akhkhart, uama asrartu uama ‘alant, uama 
asraft, uama anta ‘alamu bihi minni, antal-
muqaddimu ua-antal-mu-akhkhiru la ilaha 
illa ant.

58. „O, Allah, iartă-mă pentru păcatele pe 
care le-am făcut, precum şi pentru cele pe 
care le voi face, pentru cele pe care le-am 
ascuns, precum şi pentru cele pe care le-
am scos la iveală, şi [iartă-mă] dacă am 
întrecut măsura, şi [iartă-mă] şi pentru cele 
pe care Tu le ştii mai bine decât mine. Tu 
eşti Al-Muqaddim [Cel care înaintează 
şi favorizează pe cine voieşte El dintre 
creațiile Sale] şi Al-Mu’akhkhir [Cel care 
înapoiază şi defavorizează pe cine voieşte 
El dintre creațiile Sale]. Nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară de 
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Tine.”



َوُحْسـِن  َوُشْكـرِك،  ذِكْـرَِك  عَلـى  أَِعـنِّي  اللُّهـمَّ   .59
ِعبـاَدتِـك.

59. Allahumma ‘ainni ‘ala dhikrik, uaşukrik, 
uahusni ‘ibadatik.

59. „O, Allah, ajută-mă să Te pomenesc, 
să-Ţi mulţumesc şi să Te ador [supunându-
mă Ţie] în cel mai frumos şi bun mod cu 
putinţă.”



بَِك  َوأَعوُذ  الُبْخـل،  مَِن  بَِك  أَعوُذ  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .60
مَِن الُجـبْن، َوأَعوُذ بَِك مِْن أَْن ُأرَدَّ إِلى أَرْذَِل الـُعُمر، 

نْـيا َوعَـذاِب القَـبْر. َوأَعوُذ بَِك مِْن فِتْنَـةِ الدُّ
60. Allahumma inni ‘audhu bika minal-bukhl, 
ua-’audhu bika minal-giubn, ua-’audhu bika 
min an uradda ila ardhalil- ‘umur, ua-’audhu 
bika min fitnatid-dunya u’adhabil-qabr.
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60. „O, Allah, caut adăpost la Tine de 
zgârcenie şi laşitate, caut adăpost la Tine 
de a fi întors la cea mai înjositoare dintre 
vieţi [vârstă înaintată, neputinţă, teamă] şi 
caut adăpost la Tine de încercările vieţii şi 
de pedeapsa chinuitoare a mormântului.”



ي أَْسأَُلـَك الَجـنَّةَ وأَعوُذ بِـَك مِـَن الـنّار. 61. اللُّهـمَّ إِنّـِ
61. Allahumma inni as-alukal-giannah, ua-
’audhu bika minan-nar.

61. „O, Allah, mă rog Ţie să îmi dăruieşti 
Paradisul şi caut adăpost la Tine de 
pedeapsa chinuitoare a Focului.”



الَْخلِق  عَلـى  َوُقـْدرَتِـَك  الغَـيِْب  بِِعلْـِمَك  اللُّهـمَّ   .62
ني  َوتََوفّـَ لـي،  َخـيًْرا  الحـياةَ  عَلِـْمَت  ما  أَْحـيِني 
أَْسـأَُلـَك  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ  لـي،  َخـيًْرا  الَوفـاةَ  عَلِـْمَت  إِذا 
كَلَِمـةَ  َوأَْسـأَُلـَك  هـاَدةِ،  َوالشَّ الغَـيِْب  في  َخْشيَتَـَك 
في  القَْصَد  َوأَْسـأَُلـَك  َوالغََضـب،  الرِّضـا  في  الَحـقِّ 
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َوأَْسـأَُلـَك  يَنْفَـد،  نَعـيًما ل  َوأَْسـأَُلـَك  َوالفَقْـر،  الِغنـى 
ُقـرَّةَ عَيْـٍن ل تَنْـقَِطعْ َوأَْسـأَُلـَك الرِّضـا بَعْـَد القَضـاء، 
ةَ  لَـذَّ َوأَْسـأَُلـَك  الَْمـوْت،  بَعْـَد  الْعَـيِْش  بًـرَْد  َوأَْسـأَُلـَك 
لِقـائِـك، في غَـيِر  ـوَْق إِلـى  النََّظـِر إِلـى َوْجـهَِك َوالشَّ
بِزينَـةِ  نّا  زَيّـِ اللُّهـمَّ  ُمضـلَّة،  فِتْـنَةٍ  َول  ُمِضـرَّة،  َضـرّاءَ 

اإليـمان، َواْجـعَلنا ُهـداةً ُمهْـتَدين.
62. Allahumma bi’ilmikal-ghayb, uaqudratika 
‘alal-khalq, ahyini ma ‘alimtal-hayata khayran 
li uatauaffani idha ‘alimtal-uafata khayran 
li, allahumma inni as-aluka khaşyataka fil-
ghaybi uaşşahadah, ua-as-aluka kalimatal-
haqqqi fir-rida ualghadab, ua-as-alukal-
qasda fil-ghina ualfaqr, ua-as-aluka na’iman 
la yanfad, ua-as-aluka qurrata ‘aynin la 
tanqati’a, ua-as-alukar-rida ba’adal-qada’, 
ua-as-aluka bardal-’ayşi ba’adal-maut, ua-
as-aluka ladhdhatan-nadhari ila uagihik, 
uaşşauqa ila liqa-ik fi ghayri darraa’a 
mudirrah, uala fitnatin mudillah, allahumma 
zayyinna bizinatil-iman uagi’alna hudatan 
muhtadin.

62. „O, Allah, în numele Științei Tale 
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despre cele nevăzute şi a puterii Tale asupra 
creaţiei, ţine-mă în viaţă atâta timp cât ştii 
că viaţa este mai bună pentru mine şi ia-
mi viața dacă ştii că moartea ar fi mai bună 
pentru mine. O, Allah, fă-mă să mă tem de 
Tine în taină și în văzul lumii. Îţi cer Ţie 
rostirea adevărului, atât la bucurie, cât şi la 
mânie. Îţi cer să îmi dai cumpătarea, atât 
în vreme de bunăstare, cât şi în vreme de 
sărăcie şi Îţi cer o binecuvântare veșnică şi o 
bucurie ce nu se va sfârşi niciodată. Îţi cer să 
mă faci împăcat cu ceea ce Tu ai poruncit şi 
Îţi cer o viaţă bună şi uşoară după moarte. 
Îţi cer încântarea de a privi la Faţa Ta şi 
dorinţa de a Te întâlni într-un mod care să 
nu atragă după sine niciun necaz dăunător 
și nici vreo ispită rătăcitoare. O, Allah, 
înfrumusețează-ne pe noi cu podoaba 
credinţei şi fă-ne dintre cei ce călăuzesc şi 
sunt bine călăuziţi.”



الواِحـُد  َك  بِأَنّـَ اهلُل  يا  أَْسأَُلـَك  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .63
ذي لَـْم يَلِـْد َولَْم يولَْد، َولَْم يَكـْن لَُه  ـَمُد الّـَ الََحـد،الصَّ
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َك أَنْـَت الغَفـوُر  ُكـُفًوا أََحـد، أَْن تَغْـِفْر لي ُذنـوبي إِنّـَ
ـيم. الرَّحِّ

63. Allahumma inni as-aluka ya Allah bi-
annakal uahidul-ahadus-samad, alladhi lam 
yalid ualam yulad, ualam yakun lahu kufuuan 
ahad, an taghfira li dhunubi innaka antal-
Ghafurur -Rahim.

63. „O, Allah! Îţi cer Ţie, O, Allah, căci, cu 
adevărat, Tu eşti Unul și Unicul, As-Samad 
(Stăpânul Suprem, deţinător al atributelor 
de Perfecțiune) Cel care nu zămisleşte, nu 
a fost născut şi nu are pe nimeni egal, [Îţi 
cer Ţie] să-mi ierţi mie păcatele, căci, cu 
adevărat, Tu eşti Cel mai Iertător, Cel mai 
Îndurător!”



إِلَّ  إِلـَه  ل  الَْحـْمُد  لََك  بِأَنَّ  أَْسأَُلـَك  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .64
مٰٰواِت  أَنْـَت َوْحـَدَك ل َشـريَك لَـَك الَمنّـاُن يا بَديـُع السَّ
ي  َوالَرِْض يا ذا الَجلِل َواإلِكْـرام، يا َحـيُّ يا قَـيّوُم إِنّـِ

أَْسأَُلـَك الَجـنَّةَ َوأَعـوُذ بِـَك مَِن الـنَّار.
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64. Allahumma inni as-aluka bianna lakal-
hamd, la ilaha illa ant uahdaka la şarika lak, 
almannan, ya Badi’us-samauati ual-ard, ya 
dhal-gialali ual-ikram, ya hayyu ya qayyum, 
inni as-alukal-giannah, ua-’audhu bika 
minan-nar.

64. „O, Allah, mă rog la Tine, căci Ţie Ţi se 
cuvine toată Lauda, nu există altă divinitate 
demnă de a fi adorată în afară de Tine, 
Unicul, care nu are pe nimeni asociat. Tu 
eşti Binefăcătorul [Dăruitor]. O, Creator al 
Cerurilor şi al Pământului, o, Deținător al 
Măreţiei şi al Cinstei, o, Tu, Cel Veşnic Viu, 
Atoatesusţinătorul. Cu adevărat, Îți cer Ție 
Paradisul şi caut adăpost la Tine de Focul 
[iadului].”



َك أنْـَت اهلُل ل  ي أَْشـهَُد أَنّـَ ي أَْسأَُلـَك بِأَنّـِ 65. اللُّهـمَّ إِنّـِ
ذي لَـْم يَلِـْد َولَْم يولَـْد،  ـَمُد الّـَ إِلـَه إِلَّ أَنْـت، الََحـُد الصَّ

َولَْم يَكـْن لَُه ُكـُفًوا أََحـد. 
65. Allahumma inni as-aluka bianni aşhadu 
annaka antal-lah, la ilaha illa ant, al-ahadus-
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samad, alladhi lam yalid ualam yulad ualam 
yakun lahu kufuuan ahad. 

65. „O, Allah, Îţi cer Ţie în virtutea faptului 
că eu, cu adevărat mărturisesc că Tu eşti 
Allah, nu există altă divinitate demnă de 
a fi adorată în afară de Tine, Unicul, As-
Samad (Stăpânul Suprem, deținătorul 
tuturor Atributelor Perfecțiunii), Cel care 
nu zămisleşte şi nu a fost născut şi nu are 
pe nimeni egal!”
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25. Pomeniri după salaam [imediat după 
terminarea rugăciunii]

66. )أَْسـتَغِْفُر اهلل(. ثَلثًا.

ذَا  يَا  تَبارَكَْت  لم،  السَّ َومِـنَْك  لُم،  السَّ أَنْـَت  اللُّهـمَّ 
الَجـلِل َواإلِكْـرَام.

66. Astaghfirul-lah (de 3 ori)

Allahumma antas-salam uaminkas-salam, 
tabarakta ya dhal-gialali ual-ikram.

66. „Cer iertarea Ta!” (de 3 ori).

„O, Allah, Tu eşti As-Salaam (Pacea – 
Făcătorul de pace şi sursa păcii, Cel lipsit de 
orice deficit) şi de la Tine este toată pacea. 
Slăvit eşti Tu, o, Cel a Căruia este Măreţia 
şi Cinstea!”



َّ الّلُ َوحَدُه َل َشرِيَك لَُه، لَُه الُمـلُْك َولَُه  67. َل إلَه إِل
الَحْمُد، َوُهَو عَلَى ُكلِّ َشيءٍ قَدير، اللُّهـمَّ َل َمانِعَ لَِما 
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أَعَْطـيْت، َول ُمعِْطـَي لِما َمنَـعْت، َول يَنْفَـُع ذا الَجـدِّ 
مِنْـَك الَجـد.

67. La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli 
şayin qadir, allahumma la mani’a lima ‘atayt, 
uala mu’tiya lima mana’t, uala yanfa’u dhal-
giaddi minkal-giadd.

67. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, care nu 
are pe nimeni asociat, a Lui este Împărăţia 
şi a Lui este Lauda şi El este cu putere 
peste toate, Atotputernic. O, Allah, nimeni 
nu poate opri ceea ce Tu ai dăruit şi nimeni 
nu poate dărui ceea ce Tu ai oprit, și nicio 
bogăție sau măreție nu poate fi de niciun 
folos nimănui [decât prin Voia Ta], căci de 
la Tine sunt toate bogățiile și mărețiile.”



الُملُك  لَُه  لَُه،  َشريَك  َل  َوحَدُه  الّل,  إلّ  إلَه  َل   .68
َوَل  َل َحـوْلَ  قَِدير،  َوُهَو عَلَى ُكلِّ َشيءٍ  الَحمُد،  َولُه 
ةَ إِلَّ بِاهللِ، َل إلَه إلّ اللّـه، َول نَعْـُبـُد إِلَّ إيّـاه، لَُه  ُقـوَّ
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ناُء الَحـَسن، ل إلَه إلّ الّلُ  النِّعْـَمُة َولَُه الفَْضل َولَُه الثّـَ
يَن َولَْو كَـرِهَ الَكـافُِرون. مْخلِصـيَن لَـُه الدِّ

68. La ilaha illal-lah, uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli 
şayin qadir. la haula uala quuuata illa billah, 
la ilaha illal-lah, uala na’budu illa iyyah, 
lahun-ni’amatu ualahul-fadl ualahu th-
thana-ul- hasan, la ilaha illal-lah mukhlisina 
lahud-din ualau karihal-kafirun.

68. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni asociat, a Lui este Împărăţia 
şi a Lui este Lauda şi El este cu putere 
peste toate, Atotputernic. Nu există forţă 
și nici putere decât cu Allah, nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară 
de Allah şi noi nu Îl adorăm decât pe El. 
Ale Lui sunt toate binecuvântările, virtuțile 
şi glorificarea cea frumoasă. Nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară de 
Allah şi noi numai Lui Îi suntem devotați 
întru religia cea adevărată, chiar şi dacă 
aceasta nu le este plăcută necredincioşilor.”
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69. ُسـبْحاَن اهللِ، والَحْمـُد هلل، واهلُل أكْـبَر.ل إلَه إِلَّ 
الّلُ َوْحـَدُه ل شريَك لُه، لُه الملُك ولُه الَحْمد، وُهَو 

على ُكلّ َشيءٍ قَـدير.
69. Subhanal-lah ualhamdu lillah, uallahu 
akbar (de 33 de ori)

La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli 
şayin qadir. 

69. „Cât de Perfect și Măreţ este Allah, 
Laudă lui Allah şi Allah este Cel mai 
Măreţ.” (de 33 de ori)

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni asociat, a Lui este Împărăţia 
şi a Lui este Lauda şi El este cu putere peste 
toate, Atotputernic.”

Notă: Se spune într-un hadis că celui care 
a spus această rugă imediat după încheierea 
rugăciunii, i-au fost iertate păcatele chiar 
şi dacă acestea ar fi [atât de numeroase] 
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precum spuma mării.



70. Se citeşte după încheierea fiecărei 
rugăciuni [ultimele 3 capitole din Coran]:

ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم 70. بِْسِم اللَّ

َمُد * لَْم يَلِْد َولَْم ُيولَْد *  ُ الصَّ ُ أََحٌد * اللَّ ُهَو اللَّ ُقلْ 
َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفًوا أََحٌد*

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

1. Spune: „El este Allah, Cel Unic(1)!

2. Allah-us-Samad(2)! 

3. El nu zămislește și nu este născut

4. Și El nu are pe nimeni egal!” [Coran, 112]

(1) Unul, Unic și Indivizibil 
(2) „Allah, Refugiul Etern” – care este căutat în timpuri 
dificile și la nevoie, de care depinde întreaga creație
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ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ

َما  َشرِّ  مِْن   * الْفَلَِق  بِرَبِّ  أَُعوُذ  ُقلْ 
* َوقََب  إِذَا  غَاِسٍق  َشرِّ  َومِْن   *  َخلََق 

إِذَا  َحاِسٍد  َشرِّ  َومِْن   * الُْعقَِد  فِي  النَّفَّاثَاِت  َشرِّ  َومِْن 
َحَسَد

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. Și împotriva răului întunericului care se 
așterne

4. Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă 
în noduri(1) 

5. Și împotriva răului pizmuitorului, când 
pizmuiește.” [Coran, 113]

(1) Care fac magie
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ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ

النَّاِس * مِْن  ُقلْ أَُعوُذ بِرَبِّ النَّاِس * َملِِك النَّاِس إِلَهِ 
ُصُدوِر  فِي  ُيَوْسوُِس  َّذِي  ال  * الَْخنَّاِس  الَْوْسَواِس  َشرِّ 

النَّاِس * مَِن الِْجنَّةِ َوالنَّاِس* 
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

1. Spune: „Eu caut adăpost la Domnul 
oamenilor,

2. Stăpânul oamenilor,

3. Dumnezeul oamenilor

4. Împotriva răului ademenitorului fugar(1)

5. Care șoptește în piepturile oamenilor, 

6. Dintre djinni și oameni(2).” [Coran, 114]

Se spune după fiecare rugăciune [o dată, iar 

(1) Un diavol care îi face sugestii rele omului, dar care 
dispare atunci când acesta Îl pomenește pe Allah
(2) Cei care fac sugestii rele pot fi și dintre oameni și dintre 
djinni
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după Fajr şi Maghreb de 3 ori].



ِسنَةٌ  تَأُْخُذُه  َل  الْقَيُّوُم  الَْحيُّ  ُهَو  إِلَّ  إله  َل   ُ اللَّ  .71
ذَا  َمْن  اْلَرِْض  فِي  َوَما  َماَواِت  السَّ فِي  َما  لَُه  نَوٌْم  َوَل 
َّذِي يَْشفَُع ِعنَْدُه إِلَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَُم َما بَيَْن أَيِْديهِْم َوَما  ال
َشاءَ  بَِما  إِلَّ  ِعلِْمهِ  مِْن  بَِشْيءٍ  ُيِحيُطوَن  َوَل  َخلْفَُهْم 
َماَواِت َواْلَرَْض َوَل يَُئوُدُه ِحفُْظُهَما  َوِسعَ ُكرِْسيُُّه السَّ

َوُهَو الْعَلِّي الْعَِظيُم
71. „Allah! Nu există altă divinitate în 
afară de El, Al-Hayy [Cel Viu], Al-Qayyum 
[Veșnicul]! Nici aţipirea, nici somnul nu-L 
cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri şi de 
pe Pământ! Cine este acela care ar putea 
mijloci la El fără de îngăduinţa Lui? El le 
ştie pe cele de dinaintea lor şi pe cele după 
ei(1). Şi ei nu pricep nimic din ştiinţa Sa în 
afară de ceea ce El voieşte. Scaunul(2) Lui 

(1) Știința lui Allah cuprinde toate aspectele creației Sale 
în trecut, prezent și viitor
(2) În arabă al-Kursi. A nu se confunda cu al-Arș (Tronul), 
ce este infinit mai măreț decât al-Kursi
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se întinde peste ceruri şi peste pământ şi 
păzirea lor nu-I este grea. El este Al-Aliy 
[Preaînaltul], Al-Azim [Mărețul]!” [Coran, 
2:255]

Notă: Într-un hadis, Profetul Muhammad 
(pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa) a spus că pe cel care citeşte ayat al-Kursy 
[Coran, 2:255] după fiecare rugăciune, 
nu îl desparte de intrarea în Paradis 
decât momentul morţii [adică va intra cu 
siguranță în Paradis]. 



72. َل إلَه إِلَّ الّلُ وْحـَدُه ل شريَك لُه، لَُه الُملُك َولَُه 
الَحْمُد، ُيحيـي َوُيِمـيُت وُهَو عَلَى ُكلِّ شيءٍ قَِدير.

72. La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, yuhyi uayumit, 
uahuua ‘ala kulli şayin qadir.

(de 10 ori după Maghreb şi Fajr – rugăciunea 
de seară şi dimineaţă)

72. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
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adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni asociat, a Lui este Împărăţia 
şi a Lui este Lauda, El este Cel care dă viața 
şi El este Cel care aduce moartea şi El este 
cu putere peste toate, Atotputernic.”



بًا،  َطيّـِ َوِرزْقـًا  نافِعـًا  ِعلْمـًا  أَْسأَُلـَك  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .73
َوعََمـًل ُمتَقَـبًَّل.

73. Allahumma inni as-aluka ‘ilman nafi’an, 
uarizqan tayyiban, ua’amalan mutaqabbalan. 

(se spune după rostirea formulei de încheiere 
„salaam” a rugăciunii de dimineaţă –Fajr).

73. „O, Allah, Îţi cer Ție o ştiinţă folositoare 
şi mijloace de supravieţuire bune şi fapte 
acceptate [de Tine]!”
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26. Rugă pentru călăuzire în luarea unei 
decizii sau în alegerea căii drepte. [Al-

Istikhaara]

74. Jabir Ibn ’Abdullah [Allah să fie 
mulțumit de ei] a spus: „Profetul lui Allah 
ne învăţa să ne rugăm Istikharah în privinţa 
tuturor lucrurilor, aşa cum ne-ar fi învăţat 
un Capitol din Coran [adică ceva foarte 
important]. El spunea: „Dacă vreunul dintre 
voi vrea să se hotărască într-o anumită 
chestiune, să se roage două Rak’a (unităţi 
de rugăciune) în afară de rugăciunile zilnice 
obligatorii, iar după aceea [după rostirea 
formulei „salaam” și încheierea rugăciunii] 
să se roage spunând:

َوأْستَقْـِدُرَك  بِِعلِْمك،  أَْستَخيـُرَك  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .74
َك  فَإِنّـَ العَظـيم،  فَْضـلَِك  مِْن  َوأَْسـأُلـَك  بُِقـْدرَتِـك، 
عَلُّم  َوأَنْـَت  أَعْلَـم،  َول  َوتَـعْلَـُم  أَقْـِدر،  َول  تَقْـِدُر 
الْمـَر-  هـذا  أَنَّ  تَعْـلَُم  ُكنْـَت  إِْن  اللُّهـمَّ  الُغـيوب، 
َوَمعَـاِشي  دِينـِي  فِي  لِي  َخـيٌْر  حاَجتَـه-  َوُيَسـمِّي 
َوعَاقِـبَةِ أَْمـري – أَو قَالَ: عَاِجلِهِ َوآِجلِهِ -  فَاقْـُدرُْه لِي 
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ـرُْه لي ثـمَّ بَارِكْ لِي فِيـهِ، َوإِْن ُكنْـَت تَعْـلَُم أَنَّ هـذا  َويَسِّ
أَْمـري،  َوعاقِـبَةِ  َوَمعـاشي  دينـي  في  لي  َشـٌر  الْمـَر 
َوآِجلِهِ- فَاْصرِفْـُه عَنِّي َواْصرِفْنِي  -أَو قَالَ: عَاِجلِهِ 

عَنْـُه َواقْـُدْر لي الَخـيَْر َحيْـُث كَاَن ثُـمَّ أَرِْضـني بِـهِ.
74. Allahumma inni astakhiruka bi’ilmika, 
ua-astaqdiruka biqudratika, ua-as-aluka 
min fadlikal-’adhim, fa-innaka taqdiru uala 
aqdir, ua ta’lamu uala ‘alam ua-anta ‘allamul 
ghuyub, allahumma in kunta ta’lamu anna 
hadhal-amr (şi se spune chestiunea în privinţa 
căreia doreşte să fie călăuzit) khayrun li fi dini 
ua ma’aşi ua ’aqibati amri [sau spune – ‘agilihi 
ua ‘aagilih] faqdurhu li, uayassirhu li, thumma 
barik li fih, ua-in kunta ta’lamu anna hadhal-
amr şarrun li fi dini ua ma’aşi ua ’aqibati amri 
[sau spune – ‘agilihi ua ‘aagilih] fasrifhu ‘anni 
uasrifni ‘anh, uaqdur liyal-khayra haythu kan, 
thumma ‘ardini bih.

„O, Allah, caut îndrumarea Ta prin Ştiinţa 
Ta, şi caut forţă prin Puterea Ta şi Îţi cer 
din favorurile Tale preamăreţe, căci, cu 
adevărat, Tu poţi, în timp ce eu nu pot, şi, 
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cu adevărat, Tu ştii, în timp ce eu nu ştiu, 
şi Tu eşti Ştiutorul tuturor celor nevăzute. 
O, Allah, dacă Tu ştii că acest lucru (şi se 
menţionează aici lucrul în privinţa căruia 
doreşte să fie îndrumat) este bun pentru 
mine în religia mea, în viaţa mea şi în 
sfârşitul ei [sau a spus – în ceea ce îi este 
apropiat şi în ceea ce îi este îndepărtat, în 
sensul de pe termen scurt şi pe termen lung] 
atunci prescrie-l şi uşurează-l pentru mine, 
apoi fă-l binecuvântat pentru mine; iar dacă 
ştii că acest lucru este rău pentru mine, în 
religia mea, în viaţa mea şi în sfârşitul ei 
[sau a spus – în ceea ce îi este apropiat şi 
în ceea ce îi este îndepărtat, în sensul de 
pe termen scurt şi pe termen lung] atunci 
îndepărtează-l de mine, şi îndepărtează-mă 
de el, şi prescrie-mi ceea ce este bun, oriunde 
s-ar afla, şi fă-mă mulțumit cu acesta.”

Iar cel ce caută călăuzirea și îndrumarea 
la Creatorul său şi cere sfatul oamenilor 
dreptcredincioşi, apoi rămâne ferm în 
hotărârea sa, nu va regreta, căci Allah 
Preaînaltul a spus:
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„[…] și sfătuiește-te cu ei asupra treburilor. 
Dar când ai luat o hotărâre, încrede-te în 
Allah. Cu adevărat, Allah îi iubește pe cei 
care se încred [în El].” [Coran, 3:159]
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27. Pomenirile de dimineaţă şi seară 
(după rugăciunea de Fajr și Maghreb 

sau, şi mai bine, înainte de apusul 
soarelui).

نَبِيَّ  َل  َلُم عَلَى َمن  َوالسَّ َلُة  َوالصَّ َوحَدُه   ِ الَحمُد لِلَّ
بَعَدُه.

Alhamdu lillahi uahdahu uassalatu uassalamu 
‘ala man la nabiyan ba’adahu. 

Toată Lauda I se cuvine lui Allah, Unicul, şi 
binecuvântarea şi pacea lui Allah fie asupra 
celui după care nu mai vine niciun Profet 
[ultimul Profet – Muhammad].

Notă: Într-un hadis se spune că Profetul 
Muhammad (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus că a sta cu un 
grup de oameni în timp ce Îl pomenesc pe 
Allah după rugăciunea din zori [al Fajr] şi 
până la răsăritul soarelui îi este mai plăcută 
lui decât eliberarea a patru sclavi, şi a sta cu 
un grup de oameni în timp ce Îl pomenesc 
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pe Allah după rugăciunea de după amiază 
[al Asr] şi până la apusul soarelui îi este mai 
plăcută lui decât eliberarea a patru sclavi 
[trebuie avut în vedere că eliberarea unui 
sclav este unul dintre cele mai de preţ fapte 
bune în islam].

يَطاِن الرَِّجيِم 75. أَُعوُذ بِاهللِ مَِن الشَّ

ِسنَةٌ  تَأُْخُذُه  َل  الْقَيُّوُم  الَْحيُّ  ُهَو  إِلَّ  إله  َل   ُ اللَّ
اْلَرِْض  فِي  َوَما  َماَواِت  السَّ فِي  َما  لَُه  نَوٌْم  َوَل 
َما  يَعْلَُم  بِإِذْنِهِ  إِلَّ  ِعنَْدُه  يَْشفَُع  َّذِي  ال ذَا  َمْن 
بَِشْيءٍ  ُيِحيُطوَن  َوَل  َخلْفَُهْم  َوَما  أَيِْديهِْم  بَيَْن 
َماَواِت  السَّ ُكرِْسيُُّه  َوِسعَ  َشاءَ  بَِما  إِلَّ  ِعلِْمهِ  مِْن 
الْعَِظيُم. الْعَلِّي  َوُهَو  ِحفُْظُهَما  يَُئوُدُه  َوَل   َواْلَرَْض 

75. „Allah! Nu există altă divinitate în 
afară de El, Al-Hayy [Cel Viu], Al-Qayyum 
[Veșnicul]! Nici aţipirea, nici somnul nu-L 
cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri şi de 
pe Pământ! Cine este acela care ar putea 
mijloci la El fără de îngăduinţa Lui? El le 
ştie pe cele de dinaintea lor şi pe cele după 
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ei(1). Şi ei nu pricep nimic din ştiinţa Sa în 
afară de ceea ce El voieşte. Scaunul(2) Lui 
se întinde peste Ceruri şi peste Pământ şi 
păzirea lor nu-I este grea. El este Al-Aliy 
[Preaînaltul], Al-Azim [Mărețul]! [Coran, 
2:255]

Notă: Într-un hadis s-a spus că cel care a 
recitat acest verset dimineaţa a fost protejat 
împotriva djinilor până la lăsarea serii, 
iar cel care l-a recitat seara a fost protejat 
împotriva djinilor până dimineața.



ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم 76. بِْسِم اللَّ

َمُد * لَْم يَلِْد َولَْم ُيولَْد *  ُ الصَّ ُ أََحٌد * اللَّ ُهَو اللَّ ُقلْ 
َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفًوا أََحٌد*

76. În numele lui Allah Cel Milostiv, 
Îndurător
(1) Știința lui Allah cuprinde toate aspectele creației Sale 
în trecut, prezent și viitor
(2) În arabă al-Kursi. A nu se confunda cu al-Arș (Tronul), 
ce este infinit mai măreț decât al-Kursi
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1. Spune: „El este Allah, Cel Unic(1)!

2. Allah-us-Samad(2)! 

3. El nu zămislește și nu este născut

4. Și El nu are pe nimeni egal!” [Coran, 112]

ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
َما  َشرِّ  مِْن   * الْفَلَِق  بِرَبِّ  أَُعوُذ  ُقلْ 
* َوقََب  إِذَا  غَاِسٍق  َشرِّ  َومِْن   *  َخلََق 

إِذَا  َحاِسٍد  َشرِّ  َومِْن   * الُْعقَِد  فِي  النَّفَّاثَاِت  َشرِّ  َومِْن 
َحَسَد *

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

(1) Unul, Unic și Indivizibil 
(2) „Allah, Refugiul Etern” – care este căutat în timpuri 
dificile și la nevoie, de care depinde întreaga creație
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3. Și împotriva răului întunericului care se 
așterne

4. Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă 
în noduri(1) 

5. Și împotriva răului pizmuitorului, când 
pizmuiește.” [Coran, 113]

ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
النَّاِس * مِْن  ُقلْ أَُعوُذ بِرَبِّ النَّاِس * َملِِك النَّاِس إِلَهِ 
ُصُدوِر  فِي  ُيَوْسوُِس  َّذِي  ال  * الَْخنَّاِس  الَْوْسَواِس  َشرِّ 

النَّاِس * مَِن الِْجنَّةِ َوالنَّاِس* 
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

1. Spune: „Eu caut adăpost la Domnul 
oamenilor,

2. Stăpânul oamenilor,

3. Dumnezeul oamenilor

(1) Care fac magie
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4. Împotriva răului ademenitorului fugar(1)

5. Care șoptește în piepturile oamenilor, 

6. Dintre djinni și oameni(2).” [Coran, 114]

Notă: Într-un hadis se spune că cel care 
a recitat aceste Sure de 3 ori dimineaţa și 
seara, i-au fost de ajuns [și l-au protejat] 
împotriva a orice [rău].



77. أَصبَحنَا َوأَصبََح 
 77. iar dacă e seară se spune

]أَْمَسيْـنا َوأَْمَسـى[
الُمـلُك هلل َوالَحمُد هلل ل إلَه إِلَّ الّلُ َوحَدُه ل َشريَك 
لُه، لُه الُمـلُك ولُه الَحْمـد، وُهَو على كلّ َشيءٍ قَِدير، 

رَبِّ أْسـأَُلـَك َخـيَر َما فِي َهَذا اليَوِم َوَخيَر َما بَعَدُه.
(1) Un diavol care îi face sugestii rele omului, dar care 
dispare atunci când acesta Îl pomenește pe Allah
(2) Cei care fac sugestii rele pot fi și dintre oameni și dintre 
djinni
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iar dacă e seară se spune

يْلَةِ َوَخـيَر ما بَعْـَدهـا[ ]هـذهِ اللّـَ

 َوأَعـوُذ بَِك مِْن َشـرِّ َما فِي َهَذا اليَوم َوَشرِّ َما بَعَدُه.
iar dacă e seară se spune

يْلةِ َوَشرِّ ما بَعْـَدهـا[  ]هـذهِ اللّـَ

 رَبِّ أَعـوُذ بَِك مَِن الَْكَسـِل َوُسوءِ الِْكـبَر، رَبِّ أَعـوُذ 
بَِك مِْن عَـذاٍب في النّـاِر َوعَـذاٍب في القَـبْر. 

Asbahna ua asbaha [iar dacă e seară se spune 
„amsayna ua-amsa”] l-mulku lillah ualhamdu 
lillah la ilaha illal-lah, uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli 
şayin qadir, rabbi as-aluka khayra ma fi hadha 
al-iaum ua khaira ma ba’adahu [iar dacă 
e seară se spune hadhihil-laylah, uakhayra 
ma ba’daha], ua-’audhu bika min şarri ma fi 
hadhal-iaum ua şarri ma ba’adahu [iar dacă 
e seară se spune „hadhihil-laylah, uaşarri ma 
ba’daha”], rabbi ‘audhu bika minal-kasal, 
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uasu-il kibar, rabbi ‘audhu bika min ‘adhabin 
fin-nar, ua ’adhabin fil-qabr.

„Am îndiminețat şi a îndiminețat, (iar 
dacă este seară se spune „am înserat și a 
înserat”) toată împărăţia lui Allah, Laudă 
lui Allah! Nu există altă divinitate demnă 
de a fi adorată în afară de Allah, Unicul, 
Care nu are pe nimeni asociat, a Lui este 
Împărăţia şi Lauda şi El este cu putere 
peste toate, Atotputernic. Domnul meu, 
îţi cer din binele acestei zile [sau „nopţi” 
– dacă se spune seara] şi din binele a ceea 
ce o va urma şi caut adăpost la Tine de 
răul din această zi [sau „noapte” – dacă se 
spune seara] şi de răul a ceea ce o va urma. 
Doamne, caut adăpost la Tine de trândăvie 
şi de greul bătrâneţii. Doamne, caut adăpost 
la Tine de pedeapsa chinuitoare a Focului şi 
de pedeapsa chinuitoare din mormânt!”
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نَْحـيا  َوبَِك  أَْمَسـينا،  َوبَِك  أَْصـبَْحنا  بَِك  اللُّهـمَّ   .78
شور. َوبَِك نَمـوُت َوإِلَـيَْك النّـُ

78. Allahumma bika asbahna uabika amsayna, 
uabika nahya uabika namutu ua-ilaykan-
nuşur.

[se spune dimineața]

78. „O, Allah, prin Voia Ta am ajuns 
dimineaţa şi prin Voia Ta am înserat şi 
pe calea Ta trăim şi murim şi la Tine este 
învierea noastră!”

Iar seara se spune:

اللُّهـمَّ بَِك أَْمَسـينا، َوبَِك أَْصـبَْحنا، َوبَِك نَْحـيا، َوبَِك 
نَمـوُت َوإِلَـيَْك الَمِصـير. 

Allahumma bika amsayna, uabika asbahna, 
uabika nahya uabika namutu ua-ilaykal-
masir.

„O, Allah, prin Voia Ta am înserat şi prin 
Voia Ta am ajuns dimineața şi pe calea Ta 
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trăim şi murim şi la Tine este întoarcerea 
noastră!”



َوأَنا  َخلَقْتَنـي  أَنَْت،  إِلَّ  إلَه  ّـِي ل  رَب أَنَْت  اللُّهـمَّ   .79
اْستَـَطعْـت،  ما  َوَوعْـِدَك  عَهْـِدَك  عَلـى  َوأَنا  عَبْـُدك، 
بِنِعْـَمتِـَك  لَـَك  أَبـوُء  ما َصنَـعْت،  َشـرِّ  مِْن  بَِك  أَعـوُذ 
ُه ل يَغْـِفُر الذُّنـوَب  عَلَـيَّ َوأَبـوُء بَِذنْـبي فَاغْفـِْر لي فَإِنّـَ

إِلَّ أَنَْت.
79. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, 
khalaqtani ua-ana ‘abduk, ua-ana ‘ala ‘ahdika 
uaua’dika mas-tata’tu, ‘audhu bika min şarri 
ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alay, 
ua-abu’u bidhanbi, faghfir li fa-innahu la 
yaghfiru dh-dhunuba illa ant.

79. „O, Allah, Tu eşti Domnul meu, nu 
există altă divinitate demnă de a fi adorată în 
afară de Tine, Tu m-ai creat şi eu sunt robul 
Tău şi mă supun legământului şi poruncilor 
Tale pe cât pot (sperând la răsplata Ta). 
Caut adăpost la Tine de răul pe care l-am 
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comis, Îți sunt recunoscător pentru toate 
binecuvântările cu care m-ai dăruit, şi îmi 
recunosc păcatul, aşadar, iartă-mă, căci, cu 
adevărat, nimeni nu poate ierta păcatele în 
afară de Tine!”

Notă: Conform unui hadis, cine a spus 
această rugă seara şi a murit în acea noapte 
a intrat în Paradis şi tot astfel, cine a spus-o 
dimineața şi a murit în acea zi, a intrat în 
Paradis.



ي أَْصبَـْحُت  80. اللُّهـمَّ إِنّـِ
iar dacă este seară se spune 

]أَمَسيُت[

َوَملئَِكتِك،  عَـرِْشـك،  َحَملَـةَ  َوُأْشـهُِد  ُأْشـهُِدك، 
أَنْـَت  إِلَّ  إلَه  ل  اهلُل  أَنْـَت  َك  أَنّـَ َخلْـقِك،  َوَجمـيعَ 
عَبْـُدَك  ُمَحمّـًدا  َوأَنَّ  لَـك،  َشريَك  َل  َوْحـَدَك 

َوَرُسـوُلـك.
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80. Allahumma inni asbahtu [iar dacă este 
seară se spune „amsaitu”] uşhiduk, ua-uşhidu 
hamalata ‘arşik, uamala-ikatak, uagiami’a 
khalqik, annaka antal-lahu la ilaha illa ant, 
uahdaka la şarika lak, ua-anna Muhammadan 
‘abduka uarasuluk (se spune de 4 ori dimineața 
și seara).

80. „O, Allah, cu adevărat, am îndiminețat 
[„am înserat” – dacă se spune seara] şi pe 
Tine Te chem martor, precum şi pe cei 
care poartă Tronul Tău şi pe Îngerii Tăi şi 
întreaga Ta creaţie, făcând mărturie că Tu 
eşti Allah, nu există altă divinitate demnă 
de a fi adorată în afară de Tine, Unicul, Care 
nu ai pe nimeni asociat şi că Muhammad 
este robul şi Mesagerul Tău.” 

(se spune de 4 ori dimineaţa şi seara)

Notă: Într-un hadis se menţionează că cel 
care a spus această rugă de 4 ori dimineaţa 
şi seara a fost salvat de focul Iadului.
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81. اللُّهـمَّ ما أَْصبَـَح 
iar dacă este seară se spune 

]َما أَمَسى[

 بِي مِـْن نِعْـَمةٍ أَو بِأََحـٍد مِـْن َخلْـقِك، فَِمـنَْك َوْحـَدَك 
ْكـر. ل شريَك لَـك، فَلَـَك الَْحْمـُد َولَـَك الشُّ

81. Allahumma ma asbaha [„ma amsa” pentru 
pomenirile de seară] bi min ni’matin, au bi-
ahadin min khalqik, faminka uahdaka la 
şarika lak, falakal-hamdu ualakaş-şukr.

81. „O, Allah, nu am primit nicio 
binecuvântare în această dimineaţă („în 
această seară”), nici eu şi nici vreo altă creaţie 
de-a Ta, decât de la Tine [şi prin voia Ta], 
Unicul, Care nu are pe nimeni asociat, şi 
numai Ţie Ți se cuvine toată Lauda şi toate 
mulţumirile.”

Notă: Într-un hadis se spune că cine a spus 
această rugă dimineaţa, cu adevărat a oferit 
mulţumirile îndreptăţite a fi aduse în acea 
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zi, iar cine a spus această rugă seara, cu 
adevărat a oferit mulțumirile îndreptăţite a 
fi aduse în acea noapte.



فِي  عَافِـني  اللُّهـمَّ  بََدنـي،  فِي  عَافِـني  اللُّهـمَّ   .82
َسْمـعي، اللُّهـمَّ عافِـني في بََصـري، َل إلَه إِلَّ أَنْـَت. 
اللُّهـمَّ إِنّـي أَعـوُذ بَِك مَِن الُْكـفر، َوالفَـقْر، َوأَعـوُذ بَِك 

مِْن عَذاِب القَـبْر، ل إلَه إِلَّ أَنْـت.
82. Allahumma ‘afini fi badani, allahumma 
‘afini fi sam’i, allahumma ‘afini fi basari, la 
ilaha illa ant. Allahumma inni ‘audhu bika 
minal-kufr, ualfaqr, ua-’audhu bika min 
‘adhabil-qabr, la ilaha illa ant. (de 3 ori)

82. „O, Allah, dă-i trupului meu sănătate, o, 
Allah, dă-i auzului meu sănătate, o, Allah, 
dă-i văzului meu sănătate. Nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară de 
Tine!”

„O, Allah, caut adăpost la Tine de 
necredinţă şi sărăcie şi caut adăpost la Tine 
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de pedeapsa chinuitoare a mormântului. Nu 
există altă divinitate demnă de a fi adorată 
în afară de Tine!” ( de 3 ori)



َوُهَو  لُت  تََوكّـَ عَلَـيهِ  ُهَو  إِلَّ  إلَه  َل  الّلُ  َحْسبِـَي   .83
رَبُّ العَرِْش العَِظـيم.

83. Hasbiyal-lahu la ilaha illa huua, ‘alayhi 
tauakkalt, uahuua rabbul-’arşil-’adhim.

(de 7 ori dimineaţa şi seara)

83. „Allah este îndeajuns pentru mine, nu 
există altă divinitate demnă de a fi adorată 
în afară de El, în El mă încred şi El este 
Stăpânul Tronului cel preamăreţ!” (de 7 ori 
dimineaţa şi seara)

Notă: Într-un hadis se spune că aceluia care 
a spus această rugă de şapte ori dimineaţa şi 
seara Allah îi este de ajuns în privinţa celor 
care îl preocupă pe el [şi îl îngrijorează] cu 
privire la viaţa lumească, dar şi la Viaţa de 
Apoi.
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نْـيا  الدُّ َوالعـافِـيةَ في  العَـفَْو  أْسـأَُلـَك  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .84
في  َوالعـافِـيةَ  العَـفَْو  أْسـأَُلـَك  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ  َوالِخـرَة، 
ديني َوُدنْـياَي َوأْهـلي َومالـي، اللُّهـمَّ اْستُـْر عـوْراتي 
َوآمِـْن رَْوعاتـي، اللُّهـمَّ اْحفَْظـني مِن بَـيِن يََديَّ َومِن 
فَوْقـي،  َومِن  ِشمـالي،  َوعَن  يَمـيني  َوعَن  َخلْفـي 

َوأَعـوُذ بِعََظَمـتَِك أَن ُأغْـتالَ مِن تَْحتـي.
84. Allahumma inni as-alukal-’afua 
ual’afiyah, fid-dunya ual-akhirah, allahumma 
inni as-alukal-’afua ual’afiyah fi dini, 
uadunyaya ua-ahli, uamali, allahummas-
tur ‘aurati, ua-amin rau’ati, allahummah-
fadhni min bayni yadayy, uamin khalfi, ua’an 
yamini, ua’an şimali, uamin fauqi, ua-’audhu 
bi’adhamatika an ughtala min tahti.

84. „O, Allah, cer iertarea Ta şi prosperitatea 
în viaţa aceasta şi în Viața de Apoi. O, 
Allah, cer iertarea Ta şi prosperitate în 
religia mea, în viaţa mea lumeasca, în 
familia şi în averea mea. O, Allah, acoperă-
mi goliciunea şi liniștește temerile mele. O, 
Allah, protejează-mă din faţa mea şi din 
spatele meu şi din dreapta mea şi din stânga 
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mea şi de deasupra mea, şi caut adăpost în 
Măreţia Ta să nu mă înghită pământul.”

فاِطـَر الّسماواِت  َوالّشـهاَدةِ  ِـَم الغَـيِْب  اللُّهـمَّ عال  .85
ل  أَْن  أَْشهَـُد  َمليـَكه،  َو  َشـيءٍ  كـلِّ  رَبَّ  َوالرِْض 
َشـرِّ  َومِن  نَفْسـي  َشـرِّ   مِن  بَِك  أَعـوُذ  أَنْت،  إِلَّ  إِلـَه 
نَفْسـي سوءًا  عَلـى  أَقْتَـرَِف  َوأَْن  َوِشـرْكِه،  يْـطاِن  الشَّ

أَْو أَُجـرَُّه إِلـى ُمْسـلِم. 
85. Allahumma ‘alimal-ghaybi uaşşahadah, 
fatiras-samauati ual-ard, rabba kulli şayin 
uamalikah, aşhadu an la ilaha illa ant, ‘audhu 
bika min şarri nafsi uamin şarriş-şaytani 
uaşirkih, ua ’an aqtarifa ‘ala nafsi su’an au 
agiurrahu ila muslim.

85. „O, Allah, Cunoscător al tuturor 
celor nevăzute și al celor văzute, Creator 
al Cerurilor și al Pământului, Stăpân și 
Stăpânitor al tuturor lucrurilor, mărturisesc 
că nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Tine. Caut adăpost la 
Tine de răul din sufletul meu și de răul și 
șirk-ul diavolului și de a-mi nedreptăţi 
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sufletul sau de a atrage vreo nedreptate 
asupra unui alt musulman.”

Notă: [șirk-ul presupune a Îi asocia pe 
altcineva sau altceva lui Allah în chestiuni 
care sunt îndreptăţite a Îi fi specifice doar 
Acestuia, în credinţe, vorbe sau fapte].



فِي  َشيءٌ  اسِمـهِ  َمعَ  يَُضـرُّ  َل  َّذِي  ال اهللِ  بِسـِم   .86
الرِْض َول في الّسمـاءِ َوهـَو الّسمـيُع العَلِـيم.

86. Bismil-lahil-ladhi la yadurru ma’s-mihi 
şay-un fil-ardi uala fis-sama-i uahuuas-
sami’ul-’alim. (de 3 ori)

86. „În Numele lui Allah, cu al Cărui Nume 
nimic nu poate face rău nici pe Pamânt 
şi nici în  Ceruri, şi El este Cel care aude 
totul, Atoateştiutor!” (de 3 ori)

Notă: Într-un hadis se spune că aceluia care 
a spus această rugă de 3 ori dimineaţa şi de 
3 ori seara nimic nu-i poate fi dăunător.
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ا. ًـّ ٍد نَبِي ًّـا َوبِاإلْسلِم ديـًنا َوبُِمَحـمَّ 87. رَضيـُت بِاهللِ رَب
87. Raditu billahi rabban uabil-islami 
dinan ua bi Muhammadin nabiyya. (de 3 ori 
dimineaţa şi seara)

87. „Sunt mulţumit cu Allah ca Domn 
[şi Stăpân], cu islamul ca religie şi cu 
Muhammad ca Profet!” (de 3 ori dimineața 
și seara) 

Notă: Într-un hadis se spune că acela care a 
spus această rugă de 3 ori dimineaţa și seara 
a fost îndreptăţit ca Allah să îl mulţumească 
pe el în Ziua Judecăţii. 



88. يا َحـيُّ يا قَيّـوُم بِـرَْحَمـتِِك أَْستَـغـيث، أَْصلِـْح لي 
ه، َول تَِكلـني إِلى نَفْـسي َطـرْفَةَ عَـين. َشـأْنـي ُكلّـَ

88. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika 
astaghith, aslih li şa’ni kullah, uala takilni ila 
nafsi tarfata ‘ayn.

88. „O, Tu, Cel Viu, Cel Veşnic 
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[Atotsusţinător], în Mila Ta caut ajutor, 
îndreaptă pentru mine toate treburile şi nu 
mă lăsa singur cu mine însumi nici măcar 
o clipă.”



العـالَمـين،  رَبِّ  هللِ  الُمـلُك  َوأَْصبَـْح  أَْصبَـْحـنا   .89
ي أْسـأَُلـَك َخـيَْر هـذا الـيَوْم،فَـتَْحُه، َونَْصـرَُه،  اللُّهـمَّ إِنّـِ
َونـوَرُه َوبَـرَكَتَـُه، َوُهـداُه، َوأَعـوُذ بِـَك مِـْن َشـرِّ ما فـيهِ 

َوَشـرِّ ما بَعْـَده.
Iar dacă este seară spune:

اللُّهـمَّ  العـالَمـين،  رَبِّ  هللِ  الُمـلُك  َوأمسْى  ]أَمَسيْـنا 
َونَْصـرَها،  الليلة،فَـتَْحها،  هـذه  َخـيَْر  أْسـأَُلـَك  ي  إِنّـِ
َونـوَرها َوبَـرَكَتَـها، َوُهـداها، َوأَُعـوُذ بِـَك مِـْن َشـرِّ َما 

فِـيهَا َوَشـرِّ ما بَعْـَدَها.[
Dimineața se spune:

89. Asbahna ua-asbahal-mulku lillahi 
rabbil-’alamin, allahumma inni as-aluka 
khayra hadhal-yaum, fat-hahu, uanasrahu, 
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uanurahu, uabarakatahu, uahudahu, ua-
’audhu bika min şarri ma fihi, ua şarri ma 
ba’dah.

Seara se spune:

Amsaina ua-amsa-l-mulku lillahi rabbil-
’alamin, allahumma inni as-aluka khayra 
hadhihil-laila, fat-haha, uanasraha, 
uanuraha, uabarakataha, uahudaha, ua-
’audhu bika min şarri ma fiha, ua şarri ma 
ba’daha.

89. „Am îndiminețat şi a îndiminețat toată 
Împărăţia lui Allah. O, Allah, îţi cer binele 
acestei zile, izbânda ei, triumful ei, lumina 
ei, binecuvântarea ei şi călăuzirea ei. Şi caut 
adăpost la Tine de răul ei şi de răul care o 
urmează.”

Seara se spune:

„Am înserat şi a înserat toată Împărăţia 
lui Allah. O, Allah, Îţi cer binele acestei 
nopţi, izbânda ei, triumful ei, lumina ei, 
binecuvântarea ei şi călăuzirea ei. Şi caut 
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adăpost la Tine de răul ei şi de răul care o 
urmează.”



90. أَْصـبَْحنا 
sau dacă se spune seara:

]أَمَسينا[

اإلْخـلص،  كَلِـَمةِ  َوعَلَـى  اإلْسلم،  فِْطـرَةِ  عَلـَى 
ةِ أَبينَـا إِبْـراِهيـَم  ٍد َو علـى مِلّـَ َوعَلَـى ديِن نَبِـيِّنا ُمَحـمَّ

َحنيـًفا ُمْسلِـًما َومـا كـاَن مَِن الُمشـرِكِيـن.
90. Asbahna [sau „amsaina”, dacă se spune 
seara] ‘ala fitratil-islam, u’ala kalimatil-
ikhlas, ua ’ala dini nabiyyina Muhammad ua 
’ala millati abina Ibrahim, hanifan musliman 
uama kana minal-muşrikin.

90. „Am îndiminețat [sau „am înserat”, dacă 
se spune seara] în naturalețea islamului 
(fitra), şi în devoţiune (mărturisind 
credinţa mea) şi în religia Profetului nostru 
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Muhammad, şi în credinţa străbunului 
nostru Avraam, care a fost un adevărat 
dreptcredincios musulman şi nu a fost dintre 
politeişti [care-i fac asociaţi lui Allah].



91. ُسبْحـاَن اهللِ َوبَِحْمـِدهِ.
91. Subhanal-lahi uabihamdih. 

(de 100 de ori)

91. „Cât de Măreţ şi Perfect este Allah! 
Laudă lui Allah!” (de 100 de ori) 

Notă: Într-un hadis se spune că, în Ziua 
Judecăţii, nu va veni nimeni cu ceva mai 
bun decât acela care a spus această rugă de 
100 de ori dimineaţa şi seara, în afară de 
cel care a spus asemenea lui sau mai mult 
decât el. 



92. َل إلَه إِلَّ الّلُ َوْحـَدُه َل َشـريَك لُه، لُه الُمـلُْك ولُه 
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الَحْمـد، وُهَو على ُكلّ َشيءٍ قَدير. 
92. La ilaha illal-lah, uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli 
şay-in qadir. (de 10 ori sau o singură dată 
atunci când simte greutate în a o spune de mai 
multe ori)

92. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, care nu 
are pe nimeni egal. A Lui este Împărăția 
şi a Lui este Lauda şi El este cu putere 
peste toate, Atotputernic.” (de 10 ori sau o 
singură dată atunci când simte greutate în a 
o spune de mai multe ori)



93. َل إلَه إِلَّ الّلُ وْحـَدُه ل َشـريَك لُه، لُه الُمـلُْك ولُه 
الَحْمـد، وُهَو عَلَى ُكلّ َشيءٍ قَدير 

93. La ilaha illal-lah, uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli 
şay-in qadir. (de 100 de ori dimineaţa)

93. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
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adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni egal. A Lui este Împărăția 
şi a Lui este Slava şi El este cu putere 
peste toate, Atotputernic.” (de 100 de ori 
dimineaţa)

Notă: Într-un hadis se spune că cel care a 
spus această rugă de 100 de ori într-o zi 
va avea o răsplată asemenea celui care a 
eliberat 10 sclavi, i-au fost scrise 100 de 
fapte bune, i-au fost şterse 100 de fapte rele, 
a fost protejat împotriva răului lui Satana în 
acea zi până ce s-a lăsat seara şi nimeni nu 
va veni cu ceva mai bun decât el, decât acela 
care a făcut mai mult decât acesta (fapte 
bune).



َوِرَضـا  َخلْـقِه،  عََدَد  َوبَِحْمـِدهِ  اهللِ  ُسبَْحـاَن   .94
نَفِْسـه، َوزِنَـةَ عَـرِْشـه، َومِـداَد كَلَِمـاتِـهِ. 

94. Subhanal-lahi uabihamdih, ‘adada 
khalqihi uarida nafsih, uazinata ‘arşih, 
uamidada kalimatih.
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(de 3 ori).

94. „Cât de Măreţ şi Perfect este Allah şi 
Lui I se cuvine toată Lauda, iar eu Îl slăvesc 
prin numărul creaţiilor Sale şi a Mulţumirii 
Sale şi prin măreția Tronului Său şi prin 
forța Cuvintelor Sale.” (de 3 ori dimineaţa)



95. اللُهمَّ إِنِّي أَسأُلَك ِعلًما نَافًِعا َوِرزقًا َطيِّبًا َوعََمًل 
ُمتَقَبًَّل.

95. Allahumma inni as’aluk ‘ilman nafi’an ua 
rizqan tayiban ua ‘amalan mutaqabbalan. (se 
spune dimineaţa)

95. „O, Allah, cu adevărat Îţi cer Ţie o 
ştiinţă folositoare, mijloace de trai bune şi 
fapte bune acceptate [de Tine].”



96. أَستَغِفُر اهللَ َوأَتُوُب إِلَيهِ.
96. Astaghfiru-llah ua atuubu ilaih. (de 100 
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de ori pe zi)

96. „Caut iertarea lui Allah şi mă căiesc 
Lui.”



اِت مِن َشرِّ َما َخلََق. َّامَّ 97. أَُعوُذ بَِكلَِماِت اهللِ الت
97. ‘Audhu bi kalimati-llahi-t tammat min 
şarri ma khalaq. (de 3 ori seara)

97. „Caut adăpost în Cuvintele Perfecte ale 
lui Allah de răul a ceea ce El a creat.”

Notă: Într-un hadis se spune că cel care a 
spus această rugă de 3 ori atunci când se 
lasă seara, nu va fi afectat de febră [şi] boală 
în acea noapte.



د. 98. اللُهمَّ َصلِّ َوَسلِّم عَلَى نَبِيِّنَا ُمَحمَّ
98. Allahumma salli ua sallim ‘ala nabiyyna   
Muhammad (de 10 ori dimineaţa și seara). 
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98. „O, Allah, trimite binecuvântarea şi 
pacea Ta asupra profetului Muhammad.”

Notă: Într-un hadis Profetul a spus că cel 
care a trimis salutări asupra sa de zece ori 
dimineaţa şi de zece ori seara, va avea parte 
de mijlocirea lui în Ziua Judecăţii.
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28. Pomeniri înainte de somn

99. Se unesc palmele în dreptul gurii, se 
suflă în ele ca şi cum ar scuipa uşor (mai 
mult aer, foarte puțină salivă) şi se citeşte în 
palmele făcute căuş la gură:

ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم 99. بِْسِم اللَّ
َمُد * لَْم يَلِْد َولَْم ُيولَْد *  ُ الصَّ ُ أََحٌد * اللَّ ُهَو اللَّ ُقلْ 

َولَْم يَُكْن لَُه ُكُفًوا أََحٌد*
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

1. Spune: „El este Allah, Cel Unic(1)!

2. Allah-us-Samad(2)! 

3. El nu zămislește și nu este născut

4. Și El nu are pe nimeni egal!” [Coran, 112]

(1) Unul, Unic și Indivizibil 
(2) „Allah, Refugiul Etern” – care este căutat în timpuri 
dificile și la nevoie, de care depinde întreaga creație
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ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
َما  َشرِّ  مِْن   * الْفَلَِق  بِرَبِّ  أَُعوُذ  ُقلْ 
* َوقََب  إِذَا  غَاِسٍق  َشرِّ  َومِْن   *  َخلََق 

إِذَا  َحاِسٍد  َشرّ  َومِْن   * الُْعقَِد  فِي  النَّفَّاثَاِت  َشرِّ  َومِْن 
َحَسَد *

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. Și împotriva răului întunericului care se 
așterne

4. Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă 
în noduri(1) 

5. Și împotriva răului pizmuitorului, când 
pizmuiește.” [Coran, 113]

(1) Care fac magie
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ِ الرَّْحَِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
النَّاِس * مِْن  ُقلْ أَُعوُذ بِرَبِّ النَّاِس * َملِِك النَّاِس إِلَهِ 
ُصُدوِر  فِي  ُيَوْسوُِس  َّذِي  ال  * الَْخنَّاِس  الَْوْسَواِس  َشرِّ 

النَّاِس * مَِن الِْجنَّةِ َوالنَّاِس* 
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

1. Spune: „Eu caut adăpost la Domnul 
oamenilor,

2. Stăpânul oamenilor,

3. Dumnezeul oamenilor

4. Împotriva răului ademenitorului fugar(1)

5. Care șoptește în piepturile oamenilor, 

6. Dintre djinni și oameni(2).” [Coran, 114]

Apoi îşi şterge corpul cu palmele, atât cât îi 

(1) Un diavol care îi face sugestii rele omului, dar care 
dispare atunci când acesta Îl pomenește pe Allah
(2) Cei care fac sugestii rele pot fi și dintre oameni și dintre 
djinni
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este posibil, începând cu capul şi faţa.



ُ َل إله إِلَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم َل تَأُْخُذُه ِسنَةٌ  100. اللَّ
ذَا  َمْن  اْلَرِْض  فِي  َوَما  َماَواِت  السَّ فِي  َما  لَُه  نَوٌْم  َوَل 
َّذِي يَْشفَُع ِعنَْدُه إِلَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَُم َما بَيَْن أَيِْديهِْم َوَما  ال
َشاءَ  بَِما  إِلَّ  ِعلِْمهِ  مِْن  بَِشْيءٍ  ُيِحيُطوَن  َوَل  َخلْفَُهْم 
َماَواِت َواْلَرَْض َوَل يَُئوُدُه ِحفُْظُهَما  َوِسعَ ُكرِْسيُُّه السَّ

َوُهَو الْعَلِّي الْعَِظيُم
100. „Allah! Nu există altă divinitate în 
afară de El, Al-Hayy [Cel Viu], Al-Qayyum 
[Veșnicul]! Nici aţipirea, nici somnul nu-L 
cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri şi de 
pe Pământ! Cine este acela care ar putea 
mijloci la El fără de îngăduinţa Lui? El le 
ştie pe cele de dinaintea lor şi pe cele de 
după ei(1). Şi ei nu pricep nimic din ştiinţa 
Sa în afară de ceea ce El voieşte. Scaunul(2) 

(1) Știința lui Allah cuprinde toate aspectele creației Sale 
în trecut, prezent și viitor
(2) În arabă al-Kursi. A nu se confunda cu al-Arș (Tronul), 
ce este infinit mai Măreț decât al-Kursi
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Lui se întinde peste Ceruri şi peste Pământ 
şi păzirea lor nu-I este grea. El este Al-Aliy 
[Preaînaltul], Al-Azim [Mărețul]!”(1)

Notă: Într-un hadis se spune că cel care 
a citit-o atunci când s-a pus la culcare va 
avea un protector permanent de la Allah, 
iar Satana nu se va apropia de el până 
dimineaţa.



َوالُْمؤْمُِنوَن  ِّهِ  رَب مِْن  إِلَيْهِ  ُأنْزِلَ  بَِما  الرَُّسوُل  آَمَن   .101
ِ َوَمَلئَِكتِهِ َوُكتُبِهِ َوُرُسلِهِ َل ُنفَرُِّق بَيَْن  ٌّ آَمَن بِاللَّ ُكل
َّنَا  رَب ُغفْرَانََك  َوأََطعْنَا  َسِمعْنَا  َوقَاُلوا  ُرُسلِهِ  مِْن  أََحٍد 
ُ نَفًْسا إِلَّ ُوْسعَهَا لَهَا َما  َوإِلَيَْك الَْمِصيُر َل ُيَكلُِّف اللَّ
َّنَا َل تُؤَاِخْذنَا إِْن نَِسينَا  كََسبَْت َوعَلَيْهَا َما اكْتََسبَْت رَب
َحَملْتَُه  كََما  إِْصًرا  عَلَيْنَا  تَْحِملْ  َوَل  َّنَا  رَب أَْخَطأْنَا  أَْو 
لْنَا َما َل َطاقَةَ لَنَا بِهِ  َّنَا َوَل تَُحمِّ َّذِيَن مِْن قَبْلِنَا رَب عَلَى ال
لَنَا َوارَْحْمنَا أَنَْت َموَْلنَا فَانُْصرْنَا  َواعُْف عَنَّا َواغِْفْر 

عَلَى الْقَوِْم الَْكافِرِيَن 

(1) [Coran, 2:255]
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101. „Mesagerul a crezut în ceea ce i-a fost 
pogorât de la Domnul său, de asemenea şi 
dreptcredincioşii. Fiecare dintre ei a crezut 
în Allah, în Îngerii Lui, în Scripturile Lui 
şi în Mesagerii Lui [spunând]: „Noi nu 
facem nicio deosebire între vreunul dintre 
Mesagerii Săi. Şi ei au spus: „Noi auzim 
şi ne supunem! [Căutăm] iertarea Ta, 
Doamne, şi la Tine este întoarcerea!”

Allah nu-i impune niciunui suflet decât ceea 
ce este în putinţa lui. El va avea ca răsplată 
ceea ce a dobândit [în urma faptelor bune] 
şi împotriva lui ceea ce a dobândit [drept 
urmare a faptelor rele]. „Doamne, nu ne 
pedepsi pe noi, dacă am uitat sau am greşit. 
Doamne, nu ne împovăra pe noi aşa cum 
i-ai împovărat pe cei dinaintea noastră. 
Doamne, nu ne împovăra pe noi cu ceea ce 
nu putem îndura. Şi iartă-ne şi fii milostiv cu 
noi! Tu eşti Ocrotitorul nostru, ajută-ne pe 
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noi să izbândim asupra necredincioşilor!”(1)(2) 

Notă: Într-un hadis se spune că celui care 
va citi aceste versete noaptea, ele îi vor fi de 
ajuns [pentru a fi protejat de orice rău].



102. Notă: Într-un hadis se spune că dacă 
cineva s-a ridicat din locul său de dormit 
apoi s-a reîntors, să îl scuture cu marginea 
hainei sale de 3 ori spunând „Bismillah” [În 
Numele lui Allah], pentru că nu are de unde 
şti ce s-a aşezat pe el după ce s-a ridicat, iar 
dacă se pune să se culce să spună:

أَرْفَُعـه،  َوبَِك  َجنْـبي،  َوَضعْـُت  ي  ّـِ رَب بِاْسِمَك   .102
أَرَْسلْتَـها  َوإِْن  فارَْحـْمها،  نَفْسـي  أَْمَسـْكَت  فَإِن 

فاْحفَْظـها بِمـا تَْحفَـُظ بِه ِعبـاَدَك الّصـالِحـين.
102. Bismika rabbi uada’tu gianbi uabika 
(1) Allah încheie această sură cu instrucțiuni pentru robii 
Săi despre cum să I se roage Lui, la fel cum i-a învățat 
în Surat al-Fatihah cum să Îl preamărească și să se roage 
pentru călăuzire. 
(2) [Coran, 2:285-286]
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arfa’uh, fa’in amsakta nafsi farhamha, ua’in 
arsaltaha fahfadh-ha bima tahfadhu bihi 
‘ibadakas-salihin.

„În numele Tău, Doamne, m-am întins [să 
mă culc] şi în numele Tău mă ridic. Aşadar, 
dacă îmi vei lua sufletul, ai milă de el, iar dacă 
mi-l vei înapoia, protejează-l, aşa cum Tu îi 
protejezi pe robii Tăi cei dreptcredincioşi.”



َك َخلَـقَْت نَفْسـي َوأَنْـَت تََوفّـاهـا لََك  103. اللُّهـمَّ إِنّـَ
َوإِْن  فاْحفَْظـها،  أَْحيَيْـتَها  إِْن  َوَمْحـياها،  مَمـاتـها 

ي أَْسـأَُلـَك العـافِـيَة. ها فَاغِْفـْر لَـها. اللُّهـمَّ إِنّـَ ّـَ أََمت
103. Allahumma innaka khalaqta nafsi ua-
anta tauaffaha, laka mamatuha uamahyaha in 
ahyaytaha fahfadh-ha, ua’in amattaha faghfir 
laha. Allahumma inni as-alukal-’afiyah.

103. „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, iar dacă îi vei 
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lua viaţa, iartă-l. O, Allah, cu adevărat îţi cer 
Ţie o stare bună de sănătate!”



104. Dacă se pregătea de culcare, Profetul 
[se aşeza pe partea dreaptă] îşi punea palma 
dreaptă sub obraz și spunea:

104. اللُّهـمَّ قِنـي عَذابَـَك يَـوَْم تَبْـعَُث ِعبـاَدك. 
104. Allahumma qini ‘adhabaka yauma 
tab’athu ‘ibadak. (de 3 ori).

„O, Allah, ferește-mă de pedeapsa Ta în 
Ziua în care îi vei învia pe robii Tăi!” (de 
3 ori)



105. بِاْسـِمَك اللُّهـمَّ أَمـوُت َوأَْحـيَا.
105. Bismikal-lahumma amutu ua-ahya.

105. „În numele Tău, O, Allah, mor şi 
trăiesc [adorm şi mă trezesc]!”
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106. ُسبْـحاَن اهلل
106. Subhanal-lah. (de 33 de ori)

106. Cât de Perfect şi Măreț eşti Tu, o, 
Allah!

الحمُد هلل   
Alhamdu lillah. (de 33 de ori)         

Laudă lui Allah!

اهلُل أكْـبَر
Allahu akbar. (de 34 de ori)   

Allah este Cel mai Măreț!

Notă: Într-un hadis se spune că, pentru cel 
care a spus-o atunci când merge la culcare, 
aceasta este mai bună decât un servitor [care 
să îi fie de ajutor în treburile sale fizice].
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العَـرِْش  َوَربَّ  بْـِع  السَّ الّسمـواِت  رَبَّ  اللُّهـمَّ   .107
الَحـبِّ  ِـَق  فال َشـيء،  ُكـلِّ  َوَربَّ  َّنـا  رَب العَظـيم، 
والُفـرْقان،  َواإلنْجـيل،  وْراةِ  التّـَ َوُمـنَزِّلَ  َوالنَّـوى، 
أَعـوُذ بِـَك مِن َشـرِّ ُكـلِّ َشـيءٍ أَنْـَت آِخـٌذ بِنـاِصـيَتِه. 
ُل فَلَـيَس قَبْـلََك َشيء، َوأَنْـَت الِخـُر  اللُّهـمَّ أَنْـَت الوَّ
فَـوْقَـَك  الّظـاِهـُرفَلَـيَْس  َوأَنْـَت  َشيء،  بَعْـَدَك  فَلَـيَس 
اقـِْض  َشيء،  دونَـَك  فَلَـيَْس  الْبـاِطـُن  َوأَنْـَت  َشيء، 

يْـَن َوأَغْـنِنـا مَِن الفَـقْر. عَنّـا الـدَّ
107. Allahumma rabbas-samauatis-sab’, 
uarabbal-’arşil-’adhim, rabbana uarabba kulli 
şay’, faliqal-habbi uannaua, ua munazzilat-
taura, ual-ingil, ualfurqan, ‘audhu bika min 
şarri kulli şay’in anta akhidhun bi nasiyatih. 
Allahumma antal-auual, falaysa qablaka 
şay’, ua-antal-akhir, falaysa ba’daka şay’, ua-
antadh-dhahir falaysa fauqaka şay’, ua ‘antal-
batin, falaysa dunaka şay’, iqdi ‘annad-dayna 
ua-aghnina minal-faqr.

107. O, Allah, Stăpân al celor şapte Ceruri 
şi Stăpân al Tronului cel măreţ, Stăpân 
al nostru şi Stăpân al tuturor lucrurilor, 
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Despicător al seminţei şi al sâmburelui, 
Revelator al Torei [date lui Moise], al 
Evangheliei [date lui Iisus] şi al Furqanului 
[Coranul dat lui Muhammad]. Caut adăpost 
la Tine împotriva răului oricărui lucru aflat 
sub deplina Ta conducere şi stăpânire. O, 
Allah, Tu eşti Cel dintâi şi nimic nu a existat 
înainte de Tine şi Tu eşti Cel de pe urmă şi 
nimic nu va mai exista după Tine. Tu eşti 
Cel Neascuns şi nu există nimic deasupra 
Ta şi Tu eşti Cel Ascuns şi nu există nimic 
mai aproape decât Tine. Îndepărtează de 
noi datoria noastră şi fereşte-ne de sărăcie.



َوكَفـانا،  َوَسقـانا،  أَْطـعََمنا  الَّذي  هللِ  الـَحْمُد   .108
ـْن ل كـافَِي لَـُه َول ُمـؤْوي.  َوآوانا، فََكـْم مِمَّ

108. Alhamdu lillahil-ladhi at’amana 
uasaqana, uakafana, ua’auana, fakam 
mimman la kafiya lahu uala mu’ui.

108. „Laudă lui Allah, Care ne-a hrănit şi 
ne-a dat de băut, Care ne este îndeajuns şi 
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Care ne-a adăpostit, căci mulţi sunt cei ce 
n-au îndestulare şi nici adăpost.”



ِـَم الغَـيِْب َوالّشـهاَدةِ فاِطـَر الّسماواِت  109. اللُّهـمَّ عال
ل  أَْن  أَْشهَـُد  َمليـَكه،  َو  َشـيءٍ  كـلِّ  رَبَّ  َوالرِْض 
َشـرِّ  َومِن  نَفْسـي  َشـرِّ   مِن  بَِك  أَعـوُذ  أَنْت،  إِلَّ  إِلـَه 
نَفْسـي سوءًا  عَلـى  أَقْتَـرَِف  َوأَْن  َوِشـرْكِه،  يْـطاِن  الشَّ

أَْو أَُجـرَُّه إِلـى ُمْسـلِم. 
109. Allahumma ‘alimal-ghaybi uaşşahadah, 
fatiras-samauati ual-ard, rabba kulli şayin 
uamalikah, aşhadu an la ilaha illa ant, ‘audhu 
bika min şarri nafsi uamin şarriş-şaytani 
uaşirkih, ua ’an aqtarifa ‘ala nafsi su’an au 
agiurrahu ila muslim.

109. „O, Allah, Cunoscător al tuturor 
celor nevăzute și al celor văzute, Creator 
al Cerurilor și al Pământului, Stăpân și 
Stăpânitor al tuturor lucrurilor, mărturisesc 
că nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Tine. Caut adăpost la 
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Tine de răul sufletului meu și de răul și 
de șirk-ul diavolului și de a-mi nedreptăţi 
sufletul sau de a atrage vreo nedreptate 
asupra unui alt musulman.”

Notă: șirk-ul presupune a Îi asocia pe 
altcineva sau altceva lui Allah în chestiuni 
care sunt îndreptăţite a Îi fi specifice doar 
Acestuia, în credinţe, vorbe sau fapte.



110. Recitarea Capitolelor As-Sajda 
[Coran, 32] și Surat Al-Mulk [Coran, 67].

 

111. Dacă se pregătea pentru culcare, 
Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa) obişnuia să facă abluţiunea ca 
pentru rugăciune, apoi se întindea pe partea 
dreaptă şi spunea:

َوفَوَّْضـُت أَْمـري  إِلَـيَْك،  أَْسـلَْمُت نَفْـسي  اللُّهـمَّ   .111
َظهـري  َوأَلْـَجـأُت  إِلَـيَْك،  َوْجـهي  ـهُْت  َوَوجَّ إِلَـيَْك، 
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َمنْـجـا  َول  َملَْجـأَ  ل  إِلَـيَْك،  َوَرْهـبَةً  رَغْبَـةً  إِلَـيَْك، 
أَنْزَلْـَت  الّـذي  بِِكتـابَِك  آَمنْـُت  إِلَـيَْك،  إِلَّ  مِنْـَك 

َك الّـذي أَرَْسلْـت. َوبِنَبِـيّـِ
111. Allahumma aslamtu nafsi ilayk, ua 
fauuadtu amri ilayk, ua uagigiahtu uagihi 
ilayk, ua-algia’tu dhahri ilayk, raghbatan 
uarahbatan ilayk, la malgi’ uala mangia 
minka illa ilayk, amantu bikitabikal-ladhi 
anzalt, ua bi nabiyyikal -ladhi arsalt.

111. „O, Allah, îmi supun Ţie sufletul meu, 
şi Îţi încredinţez Ţie cele care mă privesc. 
Îmi întorc faţa spre Tine, şi mă las cu totul 
în Voia Ta, cu speranţă şi teamă de Tine. 
Cu adevărat, nu există un adăpost sau un 
refugiu sigur departe de Tine, decât cu 
Tine. Cred în Cartea Ta pe care ai revelat-o 
şi în Profetul Tău pe care l-ai trimis.”

Notă: Într-un hadis se spune că cel care a spus 
aceasta [înainte de a dormi] şi apoi a murit, el a 
murit în „fitra” [adică în natura sa înnăscută, aşa 
cum el a fost creat de Unicul Dumnezeu, întru 
supunere numai faţă de El, Unicul].
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29. Rugă la întoarcerea de pe o parte pe 
alta în timpul nopţii

ـمٰٰواِت  السَّ رَبُّ  القَهّـار،  الـواِحُد  اهلُل  إِلَّ  إِلـَه  ل   .112
َوالرِْض َوما بَيْـنَهـما، العَزيـُز الغَـفّار.

112. La ilaha illal-lahul uahidul-qahhar, 
rabbus-samauati uama baynahuma, 
al ’azizul-ghaffar.

112. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Biruitorul 
[Care Stăpâneşte totul şi Căruia I se supun 
toate creaţiile], Stăpânul Cerurilor şi al 
Pământului şi al tuturor celor ce există între 
ele, Preaputernicul, Atoateiertătorul.”
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30. Rugă împotriva neliniştii și fricii în 
timpul somnului

غََضـبِهِ  مِن  التّـامّـاِت  الّلِ  بَِكلِمـاِت  أَعـوُذ   .113
ـياطيِن َوأَْن  َومِْن َهَمـزاِت الشَّ َوِعـقابِهِ، َوَشـرِّ ِعبـادِهِ 

يَْحضـرون. 
113. ‘Audhu bikalimatil-lahi t-tammat min 
ghadabih, ua’iqabih, uaşarri ‘ibadih, uamin 
hamazatiş-şayatin, ua’an yahdurun.

113. „Caut adăpost în Cuvintele perfecte ale 
lui Allah de mânia Sa şi de pedeapsa Sa, şi 
de răul robilor Săi, şi de şoaptele amăgitoare 
ale diavolilor şi de ivirea lor.”
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31. După un vis bun sau un coşmar

114. Visul bun vine de la Allah iar coșmarul 
de la diavol. Atunci când cineva are un 
coșmar să facă următoarele:

Să sufle scuipând uşor (mai mult aer decât 
salivă) de 3 ori peste umărul stâng.

Să caute adăpost la Allah de Satana şi de 
răul a ceea ce a visat, spunând:

114. „A’udhu billahi min aşşaytani arragim 
ua min şarriha.”

„Caut adăpost la Allah de Satana şi de răul 
lui (a ceea ce a visat). ”

Nu se spune nimănui ceea ce a visat.

Se va întoarce pe partea cealaltă dacă 
dorește să-și continue somnul.
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115. Dacă doreşte se poate ridica să se roage 
[ rugăciunea de noapte voluntară].
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32. Ruga Qunuut Al-Uitr (spusă 
în timpul ultimei raka (unități de 

rugăciune) (al-Uitr) cu care se încheie 
rugăciunile de noapte voluntare).

فِـيَمْن  َهـَديْـت، َوعَـافِنـي  فِـيَمْن  اْهـِدنـي  اللُّهـمَّ   .116
فِـيَما  ِـي  ل َوبارِكْ  يْت،  ّـَ تََول فـيَمْن  ني  ّـَ َوتََول عَافَـيْت، 
َك تَقْـضي َوَل  أَعَْطـيْت، َوقِـني َشرَّ ما قََضـيْت، فَإِنّـَ
ُه ل يَـذِلُّ َمْن والَـيْت، َول يَِعـزُّ َمن  ُيقْـضى عَلَـيْك، إِنّـَ

نا َوتَعـالَـيْت. ّـَ عـاَديْت، تَبـارَكْـَت رَب
116. Allahummah-dini fiman hadayt, ua’afini 
fiman ‘afayt, ua tauallani fiman tauallayt, 
uabarik li fima ‘atayt, uaqini şarra ma qadayt, 
fa-innaka taqdi uala yuqda ‘alayk, innahu la 
yadhillu  man ualayt, uala ya’izzu man ‘adayt, 
tabarakta rabbana uata’alayt.

116. „O, Allah, călăuzeşte-mă împreună cu 
cei pe care i-ai călăuzit, iartă-mă împreună 
cu cei pe care i-ai iertat, fii sprijinul meu 
împreună cu cei cărora le eşti sprijin, şi 
binecuvântează pentru mine ceea ce mi-
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ai dăruit. Apără-mă de răul pe care l-ai 
prescris, căci, cu adevărat, Tu porunceşti (şi 
prescrii ce va fi) şi nimeni nu poate să-Ţi 
poruncească Ţie. Cu adevărat, cel căruia Tu 
îi eşti sprijin nu este niciodată rătăcit, iar cel 
căruia îi arăţi vrăjmășie nu este niciodată 
onorat sau înălţat şi preamărit. O, Domnul 
nostru, Preaslăvit şi Preamărit eşti Tu!”



َسَخِطـك،  مِْن  بِرَِضـاَك  أَعـوُذ  ي  إِنّـِ اللُّهـمَّ   .117
مِنْـك،  بَِك  َوأَعـوُذ  ُعقوبَـتِك،  مِْن  َوبُِمعـافاتِـَك 
عَلـى  أَثْنَـيَْت  كَمـا  أَنْـَت  عَلَـيْك،  ثَنـاءً  ُأْحصـي  ل 

نَفْسـِك.
117. Allahumma inni ‘audhu biridaka min 
sakhatik, ua-bimu’afatika min ‘uqubatik, 
ua’audhu bika mink, la uhsi thana-an ‘alayk, 
anta kama athnayta ‘ala nafsik.
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117. „O, Allah, caut adăpost în mulţumirea 
Ta de mânia Ta, şi în iertarea Ta de pedeapsa 
Ta, şi caut adăpost la Tine de Tine. Nu te 
pot slăvi precum meriţi, Tu eşti aşa cum Tu 
Însuţi Te-ai slăvit pe Tine!”



َونَْسـُجد،  ُنَصلّـي  َولَـَك  نعْـُبْد،  إِيّـاَك  اللُّهـمَّ   .118
َوإِلَـيَْك نَْسـعى َونَْحـِفد، نَـرْجو رَْحَمـتَك، َونَْخشـى 
إِنّا  اللُّهـمَّ  ملَْحـق.  بالكـافرين  عَـذابََك  إِنَّ  عَـذابَك، 
الَخـيَْر،  عَلَـيْك  َوُنثْـنـي  نَْستَـغِْفُرك،  َو  نَْستَعـيُنَك 
َمْن  َونَْخـلَُع  لََك  َونَْخـَضُع  بِك،  َوُنـؤْمُِن  نَْكـُفُرك،  َول 

يَْكـفُرك.
118. Allahumma iyyaka na’bud, ualaka 
nusalli uanasgiud, ua-ilayka nas’a uanahfid, 
nargiu rahmatak, uanakhşa ‘adhabak, inna 
‘adhabaka bilkafirina mulhaqq. Allahumma 
inna nasta’inuk, ua nastaghfiruk, uanuthni 
‘alaykal- khayr, uala nakfuruk, ua nu’minu bik, 
ua nakhda’u lak ua nakhla’u man yakfuruk. 
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118. „O, Allah, pe Tine Te adorăm, la Tine 
ne rugăm şi ne prosternăm [în rugăciune], 
spre Tine ne întoarcem şi pe Tine Te 
slujim. Sperăm în Mila Ta şi ne temem de 
pedeapsa Ta, căci, cu adevărat, pedeapsa 
Ta îi va ajunge pe necredincioşi. O, Allah, 
la Tine căutăm ajutorul şi cerem iertarea 
Ta. Pe Tine noi cu tot ceea ce e bun Te 
preamărim şi noi nu suntem necredincioşi 
faţă de Tine, ci credem în Tine, şi suntem 
supuşi faţă de Tine, şi ne îndepărtăm de cei 
necredincioşi faţă de Tine!”
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33. Pomenire imediat după rostirea 
formulei „salaam” după terminarea 

rugăciunii al-Uitr

119. ُسـبْحاَن الَملِِك الُقّدوس.
119. Subhanal-malikil-quddus 

119. „Cât de Măreţ şi Perfect este 
Stăpânitorul Preasfânt!” 

(de 3 ori)

A treia oară se ridică vocea, prelungind 
sunetele şi se adăugă:

ربِّ الملئكةِ والرّوح.
Rabbil-mala-ikati uarruh. 

„Stăpân [și Domn] al Îngerilor şi al Duhului 
(Îngerul Gavriil)”.
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34. Rugă pentru nelinişte şi întristare

120. اللُّهـمَّ إِنِّي عَبْـُدَك ابُْن عَبْـِدَك ابُْن أََمتِـَك نَاِصيَتِي 
بِيَـِدَك، َماٍض فِيَّ ُحْكُمَك، عَْدلٌ فِيَّ قََضاؤَك أَْسأَُلـَك 
فِي  أَنْزَلْتَـُه  أِْو  نَفَْسَك  بِهِ  ـيَْت  َسمَّ لََك  ُهَو  اْسٍم  بُِكلِّ 
اْستَـأْثَرَْت  أَِو  َخلْقِـَك  مِْن  أََحًدا  عَلَّْمـتَُه  أَْو  كِتَابَِك، 
رَبِيـعَ  الُقرْآَن  تَْجـعَلَ  أَْن  ِعنْـَدَك  الغَيْـِب  ِعلِْم  فِي  بِهِ 

ـي. قَلْبِـي، َونوَر َصـْدرِي وَجَلءَ ُحـزْنِي وذََهاَب َهمِّ
120. Allahumma inni ‘abduk, ibnu ‘abdik, ibnu 
amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, 
‘adlun fiyya qada’uk, as’aluka bikulli ismin 
huua lak, sammayta bihi nafsak, au anzaltahu 
fi kitabik, au ‘allamtahu ahadan min khalqik 
au-ista’tharta bihi fi ‘ilmil-ghaybi ‘indak, an 
tagi’alal-Qurana rabi’a qalbi, uanura sadri, 
uagiala’ huzni uadhahaba hammi.

120. „O Allah, eu sunt robul Tău, fiul robului 
Tău, fiul roabei Tale, fruntea mea este în 
mâinile Tale [şi Tu ai toată puterea asupra 
mea], porunca Ta trenează veşnic asupra 



156

mea, iar hotărârea Ta este întotdeauna 
dreaptă. Mă rog Ţie cu fiecare Nume al Tău, 
cu care Tu Însuţi Te-ai numit, sau pe care l-ai 
pogorât în Cartea Ta, sau pe care l-ai făcut 
cunoscut vreuneia dintre creaţiile Tale, sau 
pe care l-ai păstrat la Tine în ştiinţa celor 
nevăzute, Te rog să faci Coranul izvorul 
dătător de viaţă al inimii mele şi lumina 
pieptului meu, și îndepărtarea tristeții mele 
şi încetarea suferinţei mele.”



121. اللُّهـمَّ إِنِّي أَعْوُذ بَِك مَِن الهَـمِّ َو الُْحـزِْن، والعَْجـزِ 
وغَلَبَـةِ  يِْن  الـدَّ وَضلْـِع  والُجـبِْن،  والُبْخـِل  والَكَسِل 

الرِّجال.
121. Allahumma inni ‘audhu bika minal-
hammi ualhuzn, ual ’agizi ualkasali ualbukhli 
ualgiubn, uadal’id-dayni uaghalabati r-rigial.

121. „O Allah, la Tine caut adăpost de 
nelinişte şi întristare, de slăbiciune şi 
lenevie, de zgârcenie şi laşitate, de povara 
datoriei şi de a fi înfrânt de alţi oameni.”
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Notă: Într-un hadis se spune că Profetul 
(pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa) obișnuia să rostească îndelung şi frecvent 
această rugă.
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35. Rugă spusă de cel aflat în suferinţă

 ُ ُ الْعَظـيُم الَْحلِـيْم، َل إِلََه إِلَّ اللَّ 122. َل إلََه إِلَّ اللَّ
َمـوّاِت  السَّ رَبُّ   ْ اللَّ إِلَّ  إِلَـَه  َل  العَِظيـِم،  العَـرِْش  رَبُّ 

ورّبُّ الَرِْض وَربُّ العَرِْش الَكـريم. 
122. La ilaha illal-lahul -’adhimul-halim, la 
ilaha illal-lahu rabbul-’arşil-’adhim, la ilaha 
illal-lahu rabbus-samauati uarabbul-ardi 
uarabbul-’arşil-karim 

122. „Nu există altă divinitate demnă de 
a fi adorată în afară de Allah, Cel Măreţ, 
Cel Blând. Nu există altă divinitate demnă 
de a fi adorată în afară de Allah, Stăpânul 
mărețului Tron! Nu există altă divinitate 
demnă de a fi adorată în afară  de  Allah,  
Stăpânul  Cerurilor, Stăpânul Pământului şi 
Stăpânul nobilului Tron.”
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اللُّهـمَّ رَْحَمتَـَك أَرْجـو فَل تَِكلـني إِلى نَفْـسي   .123
ه َل إِلََه إِلَّ أنْـت. َطـرْفَةَ عَـيْن، َوأَْصلِـْح لي َشأْنـي ُكلّـَ
123. Allahumma rahmataka argiu fala takilni 
ila nafsi tarfata ‘ayn, ua-aslih li şa‘ni kullah, 
la ilaha illa ant.

123. „O Allah, la Mila Ta sper, aşadar nu mă 
lăsa în grija mea însumi nici măcar pentru 
o clipă şi îndreaptă pentru mine toate 
treburile mele. Nu există altă divinitate 
demnă de a fi adorată în afară de Tine.”



مَِن  ُكنْـُت  إِنِّي  ُسـبْحانََك  أنْـت  إِلَّ  إِلََه  َل   .124
الّظـالِميـن.

124. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu 
minadh-dhalimin.

124. „Nu există altă divinitate demnă de a 
fi adorată în afară de Tine! Cât de Măreţ 
şi Perfect eşti Tu! Cu adevărat, am fost eu 
dintre cei ce au făcut nedreptate!”
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125. اهلُل اهلُل رَّب ل ُأْشـرُِك بِهِ َشيْـًئا.
125. Allahu Allahu rabbi la uşriku bihi şay’a.

125. „Allah, [numai] Allah este Domnul 
meu şi eu nu Îi fac pe nimeni şi nimic 
asociat Lui.”
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36. Rugă la întâlnirea unui duşman sau 
a unor persoane cu autoritate

بَِك  َونَعـوُذ  ُنحـوِرِهـم،  في  نَْجـعَُلَك  إِنَّا  اللُّهـمَّ   .126
مِْن ُشرورِهـْم.

126. Allahumma inna nagi’aluka fi nuhurihim 
ua na’udhu bika min şururihim.

126. „O Allah, Te punem pe Tine înaintea 
lor şi căutăm adăpost la Tine de răul lor.”



بَِك  نَصـيري،  َوأَنَْت  عَُضـدي،  أَنَْت  اللُّهـمَّ   .127
أَجـوُل َوبَِك أَصـوُل َوبَِك ُأقـاتِل.

127. Allahumma anta ‘adudi, ua-anta nasiri, 
bika agiulu uabika asulu uabika uqatil.

127.  „O Allah, Tu eşti Susţinătorul meu 
şi Tu eşti Sprijinul meu, cu Tine pornesc 
şi mă întorc şi în Numele Tău mă strădui 
(luptând).” 
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128. َحْسُبـنا اهلُل َونِعْـَم الَوكـيل.
128. Hasbunal-lahu uani’mal-uakil.

128. „Allah ne este de ajuns [şi El este 
Atotsuficient pentru noi], căci El este Cel 
mai bun Ocrotitor.”
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37. Rugă spusă de cel care se teme de 
nedreptatea unui lider

العَرِش  َوَربَّ  بِع،  السَّ مَٰٰواِت  السَّ رَبَّ  اللُهمَّ   .129
العَِظيِم، ُكن لِي َجاًرا مِن ُفلن بن ُفلن، َوأَحزَابَه مِن 
َخلئِقَِك؛ أَن يَفرَط عَليَّ أََحٌد مِنُهم أَو يَطغَى، عَزَّ 

َجاُرَك، َوَجلَّ ثَنَاُؤَك، َوَل إِلَه إِلَّ أَنَت. 
129. Allahumma rabbu-s-samauati ssab’a ua 
rabbu-l arşi-l ‘adhim, kun li giaran min [şi 
se spune numele respectivei persoane – „cutare 
fiul lui cutare”] ua ahzabihi min khala’iqak, 
an iafruta ‘alayia ahadun minhum au iatgha. 
Azza giaruka ua gialla thana’uka ua la ilaha 
illa ant.

129. „O, Allah, Stăpân al celor şapte Ceruri, 
şi Stăpân al Tronului cel Măreţ, fi-mi mie 
sprijin împotriva lui [şi se spune numele 
persoanei - „cutare fiul lui cutare”] şi a 
ajutoarelor lui dintre creaţiile Tale, pentru a 
nu abuza de mine sau a comite asupra mea 
vreo nedreptate. Preamăreţ este sprijinul 
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Tău şi preanobilă este slăvirea Ta şi nu 
există nicio altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Tine.”



130. اهلُل أَكبَر، اهلُل أَعَزُّ مِن َخلقِهِ َجميًعا، اهلُل أَعَزُّ 
َّذِي َل إلَه إِلَّ ُهَو،  ا أََخاُف َوأَحَذُر، أَُعوُذ بِاهللِ ال مِمَّ
الَرِض  عَلَى  يَقَعَن  أَن  بِع  السَّ مٰٰواِت  السَّ الُممِسُك 
َوأَتبَاِعهِ  َوُجُنودِهِ  ُفلن،  عَبِدَك  َشرِّ  مِن  بِإِذنِهِ،  إِلَّ 
َوأشيَاِعهِ، مَِن الِجنِّ َواإلِنِس، اللُهمَّ ُكن لِي َجاًرا مِن 
َشرِِّهم، َجلَّ ثَنَاُؤَك َوعَزَّ ُجاُرَك، َوتَبَارََك اسُمَك، َوَل 

إِلَه غَيُرَك. 
130. Allahu 'Akbar, Allahu 'a'azzu min 
khalqihi giami'an, Allaahu 'a'azzu mimma 
'akhaafu ua 'ahdharu, 'audhu billaahil-ladhi 
laa 'ilaaha 'illaa Hua, almumsikis-samauatis-
sab'i 'an yaqa'na 'alal-'ardi 'illaa bi'idhnihi, 
min şarri 'abdika [şi se spune numele persoanei 
- „cutare”], ua giunudihi ua 'atbaa'ihi ua 
'aşya'ihi, minal-ginni ual'insi, Allaahumma 
kun li giaran min şarrihim, gialla thanaa'uka 
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ua 'azza giaaruka, ua tabaaraka-smuka, ua 
laa 'ilaaha ghayruka. (se spune de 3 ori)

130. „Allah este Cel Mai Măreţ, Allah este 
mai Puternic decât toată creația Sa. Allah 
este mai Puternic decât cele de care mă 
tem și care mă înspăimântă. Caut adăpost 
la Allah, Cel în afară de care nu există 
nicio divinitate demnă de a fi adorată. 
Cel care ține cele șapte Ceruri să nu cadă 
pe Pământ, doar prin porunca Lui. [Caut 
adăpost la Tine, o, Allah] de răul robului 
Tău [și se spune numele persoanei] și de 
ajutoarele lui, și de cei ce-l urmează și de 
susținătorii săi dintre djinni și oameni. O, 
Allah, fii sprijinul meu împotriva răului lor. 
Preanobilă este slăvirea Ta și Preamăreţ este 
sprijinul Tău. Binecuvântat este Numele 
Tău, şi nu există nicio altă divinitate demnă 
de a fi adorată în afară de Tine.”
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38. Rugă împotriva unui duşman

اْهزِِم  الِحساِب  َسريعَ  الِكتَاِب  ُمنْزِلَ  اللَُّهمَّ   .131
الَْحزَاَب اللَُّهمَّ اْهزِْمُهْم َوزَلْزِلُْهْم.

131. Allahumma munzilal-kitab, sari’al-
hisab, ihzimil-ahzab, allahummah-zimhum 
ua zalzilhum.

131. „O, Allah, Revelator al Cărţii, [o, 
Tu,] Cel grabnic la socoteală, învinge-i 
pe dușmanii mei. O, Allah, învinge-i şi 
cutremură-i!”
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39. Ce se spune când te temi de niște 
oameni

132. اللَُّهمَّ اكِْفنِيهِْم بِما ِشئَْت.
132. Allahummak-fini-him bima şi’t.

132. „O, Allah, fi-mi îndeajuns şi protejeaza-
mă de ei aşa cum Tu voieşti.”
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40. Rugă pentru cel care se îndoieşte în 
credinţă

133. Să caute adăpost la Allah de cele în 
privinţa cărora are îndoieli.

Să se delase de cele care îl conduc către 
îndoială.



134. Să spună:

134. آَمنْـُت بِاهللِ َوُرُسـلِه.
134. Amantu billahi ua rusulih.

„Am crezut în Allah şi în Mesagerii Săi!”



135. Să citească Cuvântul lui Allah 
Preaînaltul:

ُل، َوالِخـُر، َوالّظـاِهـُر، َوالْبـاِطـُن، َوُهَو  135. ُهَو الوَّ
بُِكلِّ َشيءٍ عَلـيم.
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„El este Al-Auual [Întâiul] și Al-Aakhir [Cel 
de pe urmă], Adh-Dhahir [Cel de deasupra 
tuturor] și Al-Batin [Cel ascuns] și El este 
Atoateștiutor. ”(1)



(1) [Coran, 57:3]
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41. Rugă [pentru cererea ajutorului lui 
Allah] pentru achitarea unei datorii

ِـَك عَْن َحـرامِـك، َوأَغْنِـني  136. اللُّهـمَّ اكِْفـني بَِحلل
ـْن ِسـواك. بِفَْضـلِِك عَمَّ

136. Allahumma-k-fini bihalalika ‘an 
haramik, ua-aghnini bifadlika ‘amman siuak.

136. „O,  Allah, fă suficient pentru mine 
ceea ce este bun şi permis [îndestulându-
mă cu el], pentru a mă depărta de la ceea 
ce Tu ai oprit şi interzis, şi prin harul [şi 
binecuvântarea Ta] fă-mă mai presus de a 
avea nevoie de oricine altcineva în afară de 
Tine.”



137. اللُّهـمَّ إِنِّي أَعْوُذ بَِك مَِن الهَـمِّ َو الُْحـزِْن، والعَْجـزِ 
وغَلَبَـةِ  يِْن  الـدَّ وَضلـِع  والُجـبِْن،  والُبْخـِل  والَكَسِل 

الرِّجال.
137. Allahumma inni ‘audhu bika minal-
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hammi ualhuzn, ual ’ajzi ualkasali ualbukhli 
ualgiubn, uadal’id-dayni uaghalabati r-rijal.

137. „O Allah, la Tine caut adăpost de 
nelinişte şi întristare, de slăbiciune şi 
lenevie, de zgârcenie şi laşitate, de povara 
datoriei şi de a fi înfrânt de alţi oameni.”
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42. Rugă pentru cel care este tulburat 
în timpul rugăciunii sau al recitării din 

Coran

138. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.
138. ’Audhu billahi mina-şşeitani-r ragiim 
(de 3 ori, scuipând uşor către stânga).

138. „Caut adăpost la Allah de diavolul cel 
alungat.”

Notă: Othman ibn Affan (Allah să fie 
mulţumit de el) a spus că a făcut aceasta, 
iar Allah a îndepărtat de el tulburarea adusă 
de Satana.
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43. Rugă pentru cel care întâmpină o 
anumită greutate

َوأَنَْت  َسهـًل،  َجعَلـتَُه  ما  إِلَّ  َسـهْلَ  ل  اللُّهـمَّ   .139
تَْجـعَُل الَْحـزََن إِذا ِشـئَْت َسهـًْل.

139. Allahumma la sahla illa ma gia’altahu 
sahla, ua-anta tagi’alul- hazana in şi’ta sahla.

139. „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.”
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44. După comiterea unui păcat

Cel care a săvârşit un păcat şi apoi a făcut 
abluţiunea şi s-a rugat două rak’a (două 
unităţi de rugăciune), apoi a implorat 
iertarea lui Allah, va fi iertat de către Allah.
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45. Rugă de îndepărtare a diavolului şi a 
şoaptelor sale ispititoare

141. Căutarea adăpostului la Allah. 



142. Rostirea adzan-ului (chemarea la 
rugăciune).



143. Rostirea de [rugi şi] pomeniri şi 
recitarea Coranului.

Într-un hadis se relatează că Profetul a spus: 
„Nu faceţi din casele voastre morminte, 
căci, cu adevărat, Satana se depărtează de 
casa în care se citeşte Surat Al-Baqara 
[Coran, 2]”. De asemenea, printre cele care 
îndepărtează Satana se numără şi rugile şi 
pomenirile de dimineaţă şi seară, şi cele de 
dinainte de culcare şi la trezire, şi rugile şi 
pomenirile la intrarea şi la ieşirea din casă, şi 
la intrarea şi la ieşirea din moschee, precum 
şi alte rugi şi pomeniri prescrise, asemenea 
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recitării versetului „Ayat al-kursy” [Coran, 
2:255] și ultimele două versete din „Surat 
Al-Baqara” [Coran, 2:285-286] înainte de a 
se culca. Cel care a spus: 

143. َل إلَه إِلَّ الّلُ وْحـَدُه ل شريَك لُه، لُه الُملُك ولُه 
الَحْمد، وُهَو عَلى ُكلّ شيءٍ قَِدير.

143. La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika 
lah, lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala 
kulli şayin qadir.

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni egal, a Lui este Împărăţia şi 
a Lui este Lauda, şi El este cu putere peste 
toate.” de 100 de ori, aceasta i-a fost pavăză 
de Satana de-a lungul întregii zile. De 
asemenea, rostirea adzan-ului îndepărtează 
diavolul.
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46. Rugă celui lovit de o nenorocire sau 
care este depăşit de o situaţie

َر اهلُل َوَما َشـاءَ فَعَـل. 144. قَدَّ
144. Qaddara Allah, uama şa’a fa’al.

144. „Allah a prescris şi El a făcut ceea ce El 
a voit [şi a fost potrivit].”

Notă: Într-un hadis se spune: „Credinciosul 
puternic este mai bun şi mai iubit de Allah 
decât credinciosul slab şi în amândoi este 
un bine. Ai grijă [şi străduieşte-te] pentru 
cele care-ţi sunt de folos, caută ajutor la 
Allah şi nu deznădăjdui. Iar dacă eşti atins 
de vreun rău, nu spune: „[Ce-ar fi fost] 
dacă aş fi făcut aşa… sau aşa…”, ci spune: 
„Allah a prescris şi El a făcut ceea ce El a 
voit [şi a fost potrivit].”, căci, cu adevărat, 
acest „Dacă…” face loc să pătrundă lucrarea 
diavolului.
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47. Felicitarea pentru un nou născut şi 
răspunsul la aceasta

َوَشَكرَت  لَك،  الَموُهوب  فِي  لََك  اهلُل  بَارََك   .145
ُه، َوُرزِقَت بِرَُّه.  الَواِهب، َوبَلَغَ أَُشدَّ

145. Baaraka Allaahu laka fil-mauhubi laka, 
ua şakartal-uaahib, ua balagha ‘aşuddahu, ua 
ruziqta birrahu.

145. „Allah să-l binecuvânteze pentru tine 
pe cel cu care ai fost dăruit, iar tu să-I aduci 
mulţumiri lui Allah. Fie ca el [copilul] 
să crească mare şi să fii binecuvântat cu 
ascultarea [şi binele lui - „birr”]. ”

Cel care este felicitat răspunde spunând:

َخيًرا  اهلُل  َوَجزَاَك  عَلَيَك،  َوبَارََك  لََك،  اهلُل  بَارََك 
َوَرزَقََك اهلُل مِثلَُه، وأَجزَلَ ثََوابََك.

Baarakallahu laka ua baaraka ‘alayk, ua 
giazaak Allaahu khayran, ua razaqaka 
Allaahu mithlahu, ua ‘agizala thauaabak.
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„Allah să te binecuvânteze și să aducă asupra 
ta binecuvântări, să te răsplătească cu tot ce 
e mai bun, să îţi dăruiască asemenea lui şi să 
îţi dea o răsplată înmulţită.”
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48. Punerea copiilor sub protecţia lui 
Allah

146. Mesagerul lui Allah obişnuia să îi pună 
pe [nepoţii săi] Al-Hasan şi Al-Husain sub 
protecţia lui Allah, spunând:

ُكلِّ  مِْن  ة،  التّـامَّ اهللِ  بَِكلِـماِت  ُأعيـُذُكمـا   .146
ـة. ة، َومِْن ُكـلِّ عَـيٍْن لمَّ َشيْـطاٍن َوهـامَّ

146. U’idhukuma bikalimatil-lahi t-tammah, 
min kulli şaytanin ua hammah, uamin kulli 
‘aynin lammah.

„Vă pun pe voi amândoi sub protecția 
Cuvintelor perfecte ale lui Allah pentru 
a vă proteja de orice diavol sau dăunător 
[sau lighioană], precum şi de ochii care 
deoache.”
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49. La vizitarea bolnavilor

147. ل بأَْس َطهـوٌر إِْن َشـاءَ اهلل.
147. La ba’s tahurun in şa’a Allah.

147. „Nu te îngrijora [nu-i nimic], poate că 
[boala] va fi o purificare [pentru tine], cu 
voia lui Allah.”



أَْن  العَـِظيـم  العَـرِْش  رَبَّ  العَـِظيـم،  اهللَ  أَْسـأَُل   .148
يَْشفـيك.

148. As’alu Allaha l-’adhim rabbal-’arşil-
’adhim an yaşfik. (de 7 ori)

148. „Îi cer lui Allah cel Preamăreţ, Stăpânul 
Tronului cel Mare, să te vindece.” (de 7 ori) 

Notă: Într-un hadis se spune că dacă un 
rob musulman vizitează o persoană bolnavă 
căreia nu i-a sosit încă ceasul morţii şi 
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spune această rugă de 7 ori, bolnavul va fi 
vindecat. 
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50. Virtuţile [şi răsplata] vizitării 
bolnavilor

149. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus: 

„Atunci când un om merge să îl viziteze pe 
fratele său musulman care este bolnav, este 
ca şi cum el ar merge culegând din roadele 
Paradisului, până ce se aşează, iar odată 
ce s-a aşezat este învăluit de Îndurarea 
[lui Allah]. Iar dacă [aceasta] se petrece 
dimineaţa, 70.000 de Îngeri vor trimite 
binecuvântări asupra lui până seara, şi dacă 
este seara, 70.000 de Îngeri vor trimite 
binecuvântări asupra lui până dimineaţa.
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51. Rugă bolnavului care nu mai are 
nicio speranţă de viaţă

150. اللُّهـمَّ اغِْفـْر لي َوارَْحْمـني َوأَلِْحقْـني بِالرَّفـيِق 
العْلـى.

150. Allahummagh-fir li, uarhamni ua-
alhiqni bi-rrafiqil-’ala.

150. „O, Allah, iartă-mă, îndură-Te de 
mine, şi unește-mă cu cei mai înalţi [şi 
binecuvântaţi] companioni.



151. Atunci când se apropiase moartea sa, 
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa) îşi înmuia mâinile în apă şi 
apoi îşi ştergea faţa cu ele, spunând:

151. َل إِلََه إِلَّ اهلل، إِنَّ للَمـوِْت لََسَكـرات.
151. La ilaha illal-lah, inna lil-mauti 
lasakarat.
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 „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah! Cu adevărat, în 
moarte se află agonie [teamă şi suferinţă]!”



152. ل إلَه إِلَّ الّلُ َوالّلُ أَكْبَـر، ل إلَه إِلَّ اهلُل وْحـَدُه، 
لُه  لُه، ل إلَه إِلَّ الّلُ  ل إلَه إِلَّ اهلُل َوْحَدُه ل َشريَك 
ُقـوَّةَ  الُملُك ولُه الَحْمد، ل إلَه إِلَّ الّلُ َول َحـوْلَ َول 

إِلَّ بِاهلل.
152. La ilaha illa Allah, ua-Allahu akbar, la 
ilaha illa Allahu uahdah, la ilaha illa Allah 
uahdah la şarika lah, la ilaha illa Allahu 
lahul-mulku ualahul-hamd, la ilaha illa 
Allahu, uala haula uala quuuata illa billah.

152. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah şi Allah este Cel 
mai Măreţ! Nu există altă divinitate demnă 
de a fi adorată în afară de Allah, Unicul! 
Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, care nu 
are pe nimeni egal! Nu există altă divinitate 
demnă de a fi adorată în afară de Allah, a 
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Lui este Împărăţia şi Lauda! Nu există altă 
divinitate demnă de a fi adorată în afară de 
Allah şi nu există forţă şi nici putere decât 
cu [şi prin] Allah!”
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52. Ce trebuie să i se spună să zică celui 
aflat pe patul de moarte

153. „Cel ale cărui ultime cuvinte [înainte 
de a muri] sunt:

153. ل إلَه إِلَّ الّل.
153. La ilaha illa Allah.

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah.”

… va intra în Paradis.”
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53. Ruga celui lovit de o nenorocire

فِي  أُجرني  اللُهـمِّ  راِجعـون،  إِلَـيْهِ  َوإِنَا  إِنّا هللِ   .154
ُمصـيبَتي، َواْخُلـْف لي َخيْـًرا مِنْـهَا.

154. Inna lillahi ua-inna ilayhi ragi’un, 
allahumma ‘ugiurni fi musibati uakhluf li 
khayran minha.

154. „Cu adevărat noi suntem ai lui Allah 
şi, cu adevărat la El ne întoarcem. O Allah, 
răsplăteşte-mă pentru necazul meu şi 
înlocuieşte-l cu ceva mai bun.”





189

54. Ce se spune când se închid ochii 
celui decedat

َدرََجتَـُه  َوارْفَعْ   - باسـِمهِ  ُفلن  ِـ-  ل اغِْفـْر  اللُهـمِّ   .155
الغابِـرين،  في  عَقِـبِهِ  في  َواْخـُلفْـُه  الَمهْـِدييـن،  في 
َواغِْفـْر لَنـا َولَـُه يا رَبَّ العـالَمـين، َوافَْسـْح لَُه في قَبْـرِهِ 

ْر لَُه فِيه.  َونَـوِّ
155. Allahummagh-fir li- [şi se spune 
numele celui decedat] uarfa’ daragiatahu fil-
mahdiyyin, uakhlufhu fi ‘aqibihi fil-ghabirin, 
uaghfir lana ualahu ya rabbal-’alamin uafsah 
lahu fi qabrih, ua nauuir lahu fih.

155. „O, Allah, iartă-l pe (şi se spune numele 
celui decedat) şi înalţă rangul său alături 
de cei bine călăuziţi, fii un „khalifa” pentru 
cei lăsați în urma lui [şi ai grijă de familia 
pe care el a lăsat-o în urmă] şi iartă-ne pe 
noi şi iartă-l şi pe el, o, Stăpân al Lumilor. 
Lărgeşte mormântul său şi luminează-l 
pentru el.”
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55. Rugă pentru cel decedat la 
rugăciunea de înmormântare

َواعُْف عَنْـه،  َوعافِهِ  َوارَْحْمـه،  لَُه  اغِْفـْر  اللُهـمِّ   .156
بِالْمـاءِ  َواغِْسلْـُه  ُمْدَخـلَه،  ـعْ  َوَوسِّ ُنُزلَـه،  َوأَكْـرِمْ 
ـهِ مَِن الْخطـايا كَما نَـقّيَْت الـثَّوَْب  لِْج َوالْبَـرَْد، َونَقِّ َوالثّـَ
دارِه،  مِْن  َخـيًْرا  داًرا  َوأَبْـِدلُْه  نَـْس،  الدَّ مَِن  الَبْيَـَض 
زَْوِجه،  مِْن  َخـيًْرا  َوزَْوًجـا  أَْهلِـه،  مِْن  َخـيًْرا  َوأَْهًل 
َوعَذاِب  القَـبْر  عَذاِب  مِْن  أَِعـْذُه  َو  الَْجـنَّة،  َوأَْدِخـلُْه 

النّـار.
156. Allahummagh-fir lahu uarhamh, ua 
’afihi, ua’afu ‘anh, ua-akrim nuzulah, ua uassi’ 
mudkhalah, uaghsilhu bilma-i ua ththalgi 
ualbarad, ua naqqihi minal-khataya kama 
naqqaytath-thaubal-abyada minad-danas, 
ua-abdilhu daran khayran min darih, ua-
ahlan khayran min ahlih ua zaugian khayran 
min zaugih, ua-adkhilhul-giannah, ua-
’aidhhu min ‘adhabil-qabr, ua ’adhabin-nar.

156. „O, Allah, iartă-l şi ai milă de el, iartă-l 
şi fii îngăduitor faţă de el şi înnobilează 
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locul [în care va fi ajuns]. Lărgeşte intrarea 
lui şi curăţă-l cu apă, zăpadă şi grindină 
şi purifică-l pe el de păcate aşa cum un 
veşmânt alb este curăţat de murdărie. Dă-i 
lui în schimb o casă mai bună decât casa 
lui şi o familie mai bună decât familia lui şi 
un soţ [o soaţă] mai bun [mai bună] decât 
soţul ei [soţia lui]. Şi lasă-l să pătrundă în 
Grădina [Paradisului] şi apără-l pe el de 
pedeapsa chinuitoare a mormântului şi de 
chinurile Focului.”



نا َوَميِّتِـنا َوشـاِهِدنا، َوغائِبِـنا،  157. اللُهـمِّ اغِْفـْر لَِحيّـِ
َمْن  اللُهـمِّ  َوُأنْثـانا.  َوذَكَـرِنا  َوكَبيـرِنا،  َوَصغيـرِنا 
مِنّا  يْتَُه  تََوفّـَ اإلِْسلم،َوَمْن  عَلى  فَأَْحيِـهِ  مِنّا  أَْحيَيْـتَُه 
َول  أَْجـرَه،  تَْحـرِْمنـا  ل  اللُهـمِّ  اإلِيـمان،  عَلى  ُه  فَتََوفّـَ

تُِضـلَّنا بَعْـَده.
157. Allahummagh-fir lihayyina ua 
mayyitina, ua şahidina ua gha’ibina, ua 
saghirina ua kabirina, ua dhakarina ua 
unthana. Allahumma man ahyaytahu minna 
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fa-ahyihi ‘alal-islam, uaman tauaffaytahu 
minna fa-tauaffahu ‘alal-iman, allahumma la 
tahrimna agirah, uala tudillana ba’dah.

157. „O, Allah, iartă celor vii şi celor morţi 
dintre noi, şi celor prezenţi şi celor absenţi 
dintre noi, şi celor mici şi celor bătrâni 
dintre noi, şi bărbaţilor şi femeilor noastre. 
O, Allah, pe aceia dintre noi pe care îi ţii în 
viaţă, fă ca viaţa lor să fie întru islam, iar pe 
aceia dintre noi pe care îi laşi să moară, fă ca 
moartea lor să fie întru credinţă. O, Allah, 
nu ne lipsi de răsplată şi nu ne rătăci [de la 
calea cea dreaptă].”



َوَحبْـِل  ـتِك،  ذِمَّ في  ُفلٍن  بَْن  ُفلَن  إِنَّ  اللُهـمِّ   .158
َوأَنَْت  النّـار،  َوعَذاِب  الْقَـبِْر  فِتْـنَةِ  مِْن  فَقِـهِ  ِجـوارِك، 
أَنَْت  إِنََّك  َوارَْحْمـُه،  لَُه  ، فَاغِْفـْر  َوالْـَحقِّ الَْوفـاءِ  أَْهُل 

الغَـفوُر الـرَّحيم.
158. Allahumma inna [şi se spune numele celui 
decedat – „cutare fiul lui cutare”] fi dhimmatik, 
uahabli giuarik, faqihi min fitnatil-qabr ua 
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‘adhabin-nar, ua-anta ahlul-uafa’ ualhaqq, 
faghfir lahu uarhamh, innaka antal –ghafurur 
-rahim.

158. „O, Allah, [şi se spune numele 
celui decedat – „cutare fiul lui cutare”], 
se află acum sub grija şi protecţia Ta, 
aşadar protejează-l pe el de încercările 
mormântului şi de pedeapsa chinuitoare 
a Focului. Tu eşti Cel drept și Adevărat! 
Iartă-l şi ai milă de el, căci, cu adevărat, Tu 
eşti Cel Iertător, Îndurător.”



إِلى  اْحتـاَج  أََمـتِك،  َوابُْن  عَبْـُدَك  اللُهـمِّ   .159
رَْحَمـتِك، َوأَنَْت غَنِـيٌّ عَْن عَذابِـه، إِْن كاَن ُمْحـِسًنا 

فَزِْد في َحَسـناتِه، َوإِْن كاَن ُمسـيًئا فَتَـجاَوزْ عَنْـه.
159. Allahumma ‘abduka uabnu amatik, 
ihtagia ila rahmatik, ua-anta ghaniyyun ‘an 
‘adhabih, in kana muhsinan fazid fi hasanatih, 
ua in kana musi’an fatagiauaz ‘anh.

159. „O, Allah, robul Tău, fiul roabei Tale, 
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are nevoie acum de îndurarea Ta, iar Tu 
nu ai nicio nevoie de pedepsirea lui [şi eşti 
mai presus de aceasta, Atotsuficient]. Dacă 
el a fost dintre cei ce fac bine, sporeşte-i 
răsplata, iar dacă a săvârşit ceea ce este rău, 
iartă-i [şi treci cu vederea păcatele lui].”





195

56. Rugă spusă la rugăciunea de 
înmormântare a unui copil

160. اللَُّهمَّ أَِعْذُه مِْن عََذاِب القَبِْر.
160. Allahumma ‘a’idh-hu min ‘adhabil-qabr.

160. „O, Allah, protejează-l de pedeapsa 
chinuitoare a mormântului.”

Şi se mai poate spune şi:

ِـَديه، َوَشفـيًعا ُمجـابًا،  اللُهـمِّ اْجعَلْـُه فَرَطـًا َوُذْخـًرا لِوال
ُأجـوَرُهـما،  بِهِ  َوأَعْـِظْم  َموازيـنَُهما،  بِهِ  ثَـقِّلْ  اللُهـمِّ 
كَفـالَةِ  في  َواْجعَلْـُه  الـمؤْمِنـين،  ِـِح  بِصال َوأَلْـِحقْـُه 
َوأَبِْدلُْه  الَْجـحيم.  عَذاَب  بِرَْحَمـتَِك  قِهِ  َو  إِبْـراهـيم، 
َداًرا َخيًْرا مِْن َدارِهِ، َوأَْهًل َخيًْرا مِْن أَْهلِهِ، اللَُّهمَّ اغِْفْر 

ِلَْسلَفِنَا، َوأَفْرَاِطنَا، َوَمْن َسبَقَنَا بِاإْلِيَماِن.
Allahumma gi-’alhu faratan ua dhukhran 
liualidayh, ua şafi’an mugiaban. Allahumma 
thaqqil bihi mauazinahuma ua-’adhim bihi 
ugiurahuma, ua-alhiqhu bisalihil-mu’minin, 
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uagi’alhu fi kafalati Ibrahim, uaqihi 
birahmatika ‘adhabal-giahim. ua ‘abdilhu 
daran khayran min darihi, ua ‘ahlan khayran 
min ‘ahlihi, Allahumma-ghfir li’aslafinaa, ua 
‘afratinaa ua man sabaqana bil ’iman. 

„O, Allah, fă-l să fie o răsplată şi o 
comoară bine păstrată pentru părinţii lui 
şi un mijlocitor [pentru iertare] care să 
fie acceptat [în Ziua Judecăţii]. O, Allah, 
îngreunează cu el talerele faptelor lor [bune] 
şi sporeşte prin el răsplata lor, şi adu-l pe el 
în compania celor buni şi dreptcredincioşi 
şi pune-l în grija lui Avraam, şi fereşte-l, din 
mare îndurarea Ta, de pedeapsa chinuitoare 
a Iadului. Şi dă-i în schimb o casă mai bună 
decât casa lui şi o familie mai bună decât 
familia lui. O, Allah, iartă-i pe cei care s-au 
dus mai înainte de noi, precum şi pe copii 
noştri cei decedaţi şi pe toţi cei care ne-au 
precedat întru credinţă.”
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161. اللُهـمِّ اْجعَلْـُه لَنا فَرَطـًا، َوَسلَـًفا َوأَْجـًرا.
161. Allahumma gi-’alhu lana faratan, ua 
salafan ua-agira.

161. „O, Allah, fă-l să fie o răsplată, un avans 
înaintat [un precursor] şi o recompensă 
pentru noi.”

Notă: Se spune că Al-Hasan [unul dintre 
nepoții Profetului] obișnuia să citească 
pentru copilul decedat această rugă.
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57. Rugă pentru condoleanţe

َشيءٍ  َوُكـلُّ  أَعْـطـى،  ما  َولَُه  أََخذ،  ما  هللِ  إِنَّ   .162
ى، فَلْتَْصـبِر َولْتَْحـتَِسب. ِعنْـَدُه بِأََجلٍ ُمَسـمَّ

162. Inna lillahi ma akhadh, ua lahu ma ‘ata, 
ua kullu şayin ‘aindahu bi-agialin musamma, 
faltasbir ualtahtasib.

162. „Cu adevărat, al lui Allah este ceea 
ce El a luat şi al Lui este ceea ce a dat, şi 
totul are la El un timp anume [prestabilit], 
aşadar fii răbdător şi ai speranţă la răsplata 
[lui Allah].”

Se poate spune, de asemenea:

أَعَْظـَم اهلُل أَْجـرَك، َوأَْحَسـَن عَـزاءَك، َوغَفَـَر لَِمـيِّتِك.
‘Adhamal-lahu agirak, ua-ahsana ‘aza’ak, ua 
ghafara li mayyitik.

„Fie ca Allah să îți mărească răsplata, să-ţi 
dea o bună consolare [alinându-ţi durerea] 
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şi să îl ierte pe cel decedat.”
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58. Ruga în momentul punerii celui 
decedat în mormânt

163. بِْسـِم اهللِ َوعَلـى ُسـنَّةِ رَسـوِل اهلل.
163. Bismil-lahi ua ’ala sunnati rasulil-lah.

163. „În numele lui Allah şi urmând tradiţia 
Trimisului lui Allah!”
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59. Ruga după îngroparea celui decedat

164. اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه، اللَُّهمَّ ثَبِّتُْه
164. Allaahumma-ghfir lahu, Allaahumma 
thabbithu.

164. „O, Allah, iartă-l, o, Allah, dă-i 
fermitate.”

Notă: Într-un hadis se spune că Profetul 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa), după ce îngropa o persoană, se 
oprea lângă mormânt şi spunea: „Cereţi 
iertare pentru fratele vostru şi rugaţi-vă ca 
el să rămână ferm, căci, chiar acum el este 
întrebat [şi dă socoteală].” 
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60. Rugă la vizitarea mormântului

المؤْمِنيـَن  مَِن  ياِر  الدِّ أَْهلَ  عَلَـيُْكْم  لُم  السَّ  .165
لِحقـون،  بُِكـْم  اهلُل  شاءَ  إِْن  َوإِنّا  َوالُْمْسلِمين، 
َوالُْمْستَأِْخرِيَن(،  مِنَّا  الُْمْستَقِْدمِيَن   ُ اللَّ )َويَرَْحُم 

َ لَنَا َولَُكُم الْعَافِيَةَ. أَْساَُل اللَّ
165. Assalamu ‘alaykum ahlad-diyari min 
al-mu’minina ual muslimin, ua ‘inna in şa’a 
Allahu bikum lahiqun, (ua iarhamu-llahu 
l-mustaqdimina minna ual-musta’khirin) 
‘as’alu-llaha lana ua lakumul -’afiyah.

165. „Pacea fie asupra voastră, o, voi, locuitori 
ai acestor morminte, dintre dreptcredincioși 
şi musulmani. Şi, noi, cu adevărat, cu voia lui 
Allah, ne vom alătura vouă. [Fie ca Allah să 
aibă milă de cei dintâi, precum şi de cei din 
urmă dintre noi]. Îi cer lui Allah bunăstarea, 
atât pentru noi, cât şi pentru voi.”
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 61. Rugă spusă în timpul unei furtuni

مِْن  بَِك  َوأَعـوُذ  َخيْـرَها،  أَْسـأَُلـَك  ي  إِنّـَ اللُّهـمَّ   .166
َشـرِّها.

166. Allahumma inni as-aluka khayraha ua-
’audhu bika min şarriha.

166. „O, Allah, îţi cer ce este bun în el [în 
acest vânt] şi caut adăpost la Tine de răul 
din el.”



فِيهَـا،  َما  َوَخيْـَر  َخيْـرَها،  أَْسـأَُلـَك  ي  إِنّـَ اللُّهـمَّ   .167
َوَخيْـَر َما ُأرِْسلَـْت بِهِ، َوأَعـوُذ بَِك مِْن َشـرِّها، َوَشـرِّ 

َما فِيهَـا، َوَشـرِّ ما ُأرِْسلَـْت بِه.
167. Allahumma inni as-aluka khayraha 
uakhayra ma fiha, uakhayra ma ursilat bih, 
ua-’audhu bika min şarriha, uaşarri ma fiha 
uaşarri ma ursilat bih.
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167. „O, Allah, Îţi cer Ţie binele lui [al 
acestui vânt] şi binele din el, precum şi 
binele a ceea ce a fost trimis împreună cu 
el, şi caut adăpost la Tine de răul lui şi de 
răul din el, precum şi de răul a ceea ce a fost 
trimis împreună cu el.” 
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62. Rugă la auzul tunetului

بَِحْمـِدهِ،  الـرَّعُْد  ُح  ُيَسبّـِ َّذِي  ال ُسبْـحاَن   .168
َوالملئِكـُة مِْن ِخيـفَتِهِ.

168. Subhanal-ladhi yusabbihur- ra’adu 
bihamdih, ualmala-ikatu min khifatih.

168. „Cât de Măreţ şi Perfect este El, Cel pe 
care tunetul Îl slăveşte aducându-I laude, 
precum şi Îngerii, de teama Lui.”

Notă: Se spune că ’Abdullah Ibn Az-
Zubair, atunci când auzea tunetul, se oprea 
din vorbit şi spunea această rugă.
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63. Rugi pentru venirea ploii

نَافًِعـا  َمريًعا،  َمريًئا  ُمغيـًثا  غَيْـًثا  اْسقِـنا  اللُّهمَّ   .169
غَيْـَر ضار، عاِجـًل غَـيَْر آِجل. 

169. Allahummas-qina ghaythan mughithan 
mari’an mari’an, nafi’an, ghayra dar, ‘agiilan 
ghayra ‘aagil.

169. „O, Allah, trimite asupra noastră o 
ploaie abundentă, binefăcătoare şi bună, 
care să nu ne aducă nouă nicio daună. Și 
trimite-o acum şi nu mai târziu.”
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170. اللُّهمَّ أِغثْنـا، اللُّهمَّ أِغثْنـا، اللُّهمَّ أِغثْنـا.
170. Allahumma aghithna, allahumma 
aghithna, allahumma aghithna.

170. „O, Allah [uşurează-ne] şi pogoară 
asupra noastră ploaia! O, Allah [uşurează-
ne] şi pogoară asupra noastră ploaia! O, 
Allah [uşurează-ne] şi pogoară asupra 
noastră ploaia!”



171. اللُّهمَّ اْسِق ِعباَدَك َوبَهـائَِمك، َوانُْشـْر رَْحَمـتََك 
ت. َوأَْحيِي بَلَـَدَك الَميّـِ

171. Allahummas-qi ‘ibadak, uabaha’imak, 
uanşur rahmatak, ua-ahyi baladakal-mayyit.

171. „O, Allah, dă-le apă robilor Tăi şi 
necuvântătoarelor Tale, revarsă asupra 
noastră îndurarea Ta şi reînvie tărâmul Tău 
cel fără de viaţă.”
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64. Rugă spusă când plouă

بًا نافِـًعا. 172. اللُّهمَّ َصيّـِ
172. Allahumma sayyiban nafi’an 

172. „O, Allah, [fă-l] un nor de ploaie 
binefăcătoare.”
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65. Rugă spusă după ploaie

173. ُمِطـرْنا بِفَْضـِل اهللِ َوَرْحَمـتِه.
173. Mutirna bifadlil-lahi uarahmatih. 

173. „Ploaia a fost revărsată asupra noastră 
prin Harul [binecuvântarea] şi Îndurarea 
lui Allah!”
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66. Rugă pentru cer senin

الكـاِم  عَلى  اللُّهمَّ  عَلَيْـنا،  َول  َحوالَيْنا  اللُّهمَّ   .174
َجـر. ـراب، َوبُطـوِن الْودِية، َوَمنـابِِت الشَّ َوالظِّ

174. Allahumma haualayna uala ‘alayna, 
allahumma ‘alal-akami uadh-dhirab, 
uabutunil- audiyah, ua manabitiş- şagiar.

174. „O, Allah, fă ca ploaia să cadă 
împrejurul nostru şi nu asupra noastră! O, 
Allah, [fă-o să cadă] pe păşuni, pe dealuri, 
în văi şi la rădăcinile copacilor.”
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67. La vederea semilunii

ُه عَلَيْـنا بِالْمـِن َواإلِيَمـان،  175. اهلُل أَكْـبَر، اللُّهمَّ أَِهلّـَ
وْفيـِق لِما تُِحـبُّ َوتَـرْضـى،  لَمـةِ واإلْسلم، َوالتّـَ والسَّ

َُّك اهلل. ُّنـا َوَرب رَب
175. Allahu akbar, allahumma ahillahu 
‘alayna bil-amni ual-iman, uassalamati ual-
islam, ua-ttaufiqi lima tuhibbu ua tarda, 
rabbuna uarabbuka Allah.

175. „Allah este Cel mai Măreţ! O, Allah, fă 
ca semiluna să se ivească deasupra noastră 
[fiind] în siguranţă şi credinţă, în pace şi 
în islam şi cu succes [şi reuşită] în cele pe 
care Tu le iubeşti şi de care eşti Mulţumit. 
Domnul nostru, precum şi Domnul tău este 
Allah!”
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68. Ruga de încheiere a unei zi de post

ِت الُعـروق، َوثَبَـَت الْجـُر  َمـأُ، َوابْتَلّـَ 176. ذََهـَب الظَّ
إِْن شـاءَ اهلل.

176. Dhahaba dh-dhama’u uabtallatil-’uruq, 
uathabatal-agiru in şa’a Allah.

176. „Setea a trecut, venele s-au umezit şi 
răsplata este sigură, cu voia lui Allah.”



ي أَْسـأَُلـَك بِرَْحَمـتَِك الّتي َوِسـعَت ُكلَّ  177. اللُّهـمَّ إِنّـَ
شيء، أَْن تَغْـِفَر لي.

177. Allahumma inni as-aluka birahmatikal-
lati uasi’at kulla şay’ an taghfira li.

177. „O, Allah, Îţi cer, în Numele Îndurării 
Tale care cuprinde toate lucrurile, să-mi 
ierţi mie!”
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69. Rugă înainte de masă

178. Într-un hadis se spune că atunci când 
cineva doreşte să mănânce, să spună:

178. بِْسِم اهلل.
 178. Bismil-lah. 

„În numele lui Allah!” 

...iar dacă a uitat să o spună de la început, să 
spună atunci când își amintește:

لِهِ َوآِخـرِه.  بِْسِم اهللِ في أَوَّ
Bismil-lahi fi auualihi ua-akhirih.

„În numele lui Allah la început şi la sfârşit.”
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179. Într-un hadis se spune că aceluia căruia 
Allah i-a oferit mâncare să spună:

179. اللُّهـمَّ بارِكْ لَنا فيهِ َوأَْطـِعْمنا َخـيًْرا مِنْـه.
179. Allahumma barik lana fihi ua-at’imna 
khayran minh.

„O, Allah, binecuvântează această hrană 
pentru noi şi hrăneşte-ne cu ceva şi mai bun 
decât ea.”

Iar acela căruia Allah i-a oferit lapte pentru 
băut să spună:

اللُّهـمَّ بارِكْ لَنا فيهِ َوزِْدنا مِنْه.
Allahumma barik lana fihi ua zidna minh.

„O, Allah, binecuvântează acesta pentru noi 
şi dă-ne şi mai mult din el.”
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70. Rugă după masă

مِْن  َوَرزَقَنـيهِ  أَْطعََمنـي هـذا  الَّذي  الَْحْمـُد هللِ   .180
غَـيِْر َحوٍْل مِنِّي َول ُقوَّة.

180. Alhamdu lillahil-ladhi at’amani hadha 
ua razaqani-hi min ghayri haulin minni uala 
quuah.

180. „Laudă lui Allah, Cel care m-a hrănit 
şi m-a îndestulat cu această hrană, fără ca 
eu să am vreo forţă sau vreo putere [întru 
aceasta].”



بًا ُمبـارًَكا فيه، غَيَْر  181. الَْحْمـُد هللِ َحْمـًدا كَثـيًرا َطيّـِ
ّـُنا. ٍع َول ُمْستَغْـنًى عَنْـُه رَب َمْكِفيٍّ َول ُمَودَّ

181. Alhamdu lillahi hamdan kathiran 
tayyiban mubarakan fih, ghayra makfiyyin 
uala muuadda’in, uala mustaghnan ‘anhu 
rabbuna.
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181. „Toată Lauda I se cuvine lui Allah, 
Domnul nostru, o Laudă abundentă, 
plăcută şi binecuvântată, care niciodată nu 
va fi îndeajuns, şi niciodată nu va fi sfârşită 
şi nici de prisos.”

Notă: Există şi opinia conform căreia 
această rugă ar avea sensul că Allah este Cel 
care hrăneşte şi oferă hrană, în vreme ce El 
nu se află în nicio nevoie de nimeni și de 
nimic.
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71. Ruga oaspetelui pentru gazdă

لَُهـْم  َواغِْفـْر  رَزَقْـتَُهم،  فيما  لَُهْم  بارِكْ  اللُّهـمَّ   .182
َوارَْحْمُهْم.

182. Allahumma barik lahum fima 
razaqtahum, uaghfir lahum uarhamhum.

182. „O, Allah, binecuvântează pentru ei 
ceea ce Tu le-ai dăruit, Iartă-i şi fii Milostiv 
cu ei.”
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72. Rugă pentru cel care oferă sau 
doreşte să ofere (apă) de băut

183. اللُّهـمَّ أَْطِعْم َمن أَْطعََمني، َواْسِق َمن َسقَانِي.
183. Allahumma at’im man at’amani uasqi 
man saqani.

183. „O, Allah, hrăneşte-l pe cel care m-a 
hrănit şi dă-i de băut celui care mi-a dat de 
băut.”
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73. Rugă spusă la încheierea postului în 
casa altcuiva

َطعاَمـُكُم  َوأَكَلَ  الّصـائِموَن  ِعنَْدُكم  أَفَْطـَر   .184
ْت عَلَـيُْكُم الملئَِكـة. البْـرار، َوَصلّـَ

184. Aftara ‘indakumus –sa’imun, ua-akala 
ta’amakumul-abrar, ua sallat ‘alaykumul 
-mala-ikah.

184. „Cei care au postit şi-au încheiat postul 
cu voi şi cei supuşi şi dreptcredincioşi au 
mâncat mâncarea voastră, iar Îngerii s-au 
rugat pentru voi!”
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74. Rugă spusă de cel care posteşte şi i 
se oferă mâncare, dar nu-şi întrerupe 

postul (pentru că ziua lui de post încă nu 
a luat sfârşit)

Notă: Într-un hadis se spune că dacă 
cineva a fost invitat (la masă), să răspundă 
invitaţiei. Dacă posteşte să se roage pentru 
cei prezenţi, iar dacă nu ţine post, să 
mănânce.
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75. Ruga celui care ţine post atunci când 
este insultat de cineva

186. إِنِّي َصائٌِم، إِنِّي َصائٌِم.
186. Inni sa’im, inni sa’im!

186. „Cu adevărat eu ţin post, cu adevărat 
eu ţin post!”
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76. Rugă spusă la vederea primului fruct 
din acel sezon

187. اللُّهـمَّ بارِكْ لَنا في ثََمـرِنا، َوبارِكْ لَنا في َمدينَتِنـا، 
نا. َوبارِكْ لَنا في صاِعنـا، َوبارِكْ لَنا في ُمدِّ

187. Allahumma barik lana fi thamarina, 
uabarik lana fi madinatina, uabarik lana fi 
sa’ina uabarik lana fi muddina.

187. „O, Allah binecuvântează pentru noi 
fructele noastre, binecuvântează pentru noi 
oraşul nostru, binecuvântează pentru noi 
această grămadă „sa’a” şi binecuvântează 
pentru noi această grămăjoară „mudd”.”

Notă: „sa’a” – care era o unitate de măsură 
mai mare, egală cu 4 „mudd” care înseamnă 
o măsură mai mică, echivalentul a două 
mâini de boabe, seminţe etc].
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77. Rugă atunci când se strănută

188. Dacă cineva strănută, să spună:

188. الَْحْمـُد هلِل.
188. Alhamdu-lillah.

„Laudă lui Allah!”

… iar fratele sau însoţitorul său [care îl 
aude] să îi spună:

يرَحُمـك اهلل.
Iarhamuka Allah. 

„Allah să aibă milă de tine [şi să te ierte]!”

… şi dacă acesta i-a spus „Allah să aibă milă 
de tine [şi să te ierte]!”, el să-i răspundă:

يهْـديُكـم اهلُل ويْصـلِح بالَـُكم.
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Iahdikumu-llahu ua iuslih balakum. 

„Allah să te călăuzească şi să îndrepte 
situația ta [îndrumându-te pe calea cea 
dreaptă]!”
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78. Rugă pentru un necredincios care 
strănută şi îl laudă pe Dumnezeu

189. يهْـديُكـم اهلُل ويْصـلِح بالَـُكم.
189. Iahdikumu-llahu ua iuslih balakum. 

189. „Allah să te călăuzească şi să îndrepte 
situația ta [îndrumându-te pe calea cea 
dreaptă]!”
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79. Rugă pentru miri

بَيْـنَُكما  َوَجَمع  عَلَـيْك،  َوبارَك  لَك،  الّلُ  بارَك   .190
في َخـيْر. 

190. Baraka Allahu laka, ua baraka ’alayka, 
ua giama’a bainakuma fi khayr.

190. „Allah să-l binecuvânteze pentru tine 
(pe soţul / soţia ta) şi să te binecuvânteze 
şi pe tine şi să vă  unească  în tot ceea ce e 
bun.”
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80. Ruga mirelui în noaptea nunţii 

191. Când un bărbat se căsătoreşte cu o 
femeie să spună: 

ي أَْسـأَُلـَك َخيْـرَها، َوَخيْـَر ما َجبَلْـتَهـا  191. اللُّهـمَّ إِنّـَ
َجبَلْـتَهـا  ما  َوَشـرِّ  َشـرِّها،  مِْن  بَِك  َوأَعـوُذ  عَلَـيْه، 

عَلَـيْه.
191. Allahumma inni as-aluka khayraha ua 
khayra ma giabaltaha ‘alayh, ua-’audhu bika 
min şarriha ua şarri ma giabaltaha ‘alayh.

„O, Allah, Îţi cer Ţie binele din ea şi binele 
spre care Tu ai înclinat-o [atunci când 
ai creat-o] şi caut adăpost la Tine de răul 
din ea şi de răul spre care Tu ai înclinat-o 
[atunci când ai creat-o].”

Această rugă se mai poate spune dacă cineva 
a cumpărat o cămilă. El trebuie să o atingă 
cu mâna pe spinare şi să spună la fel.
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81. Rugă înainte de actul sexual

َوَجنِِّب  يْـطاَن،  الشَّ َجنِّبْنا  اللُّهـمَّ  اهلل  بِْسِم   .192
ـيْطاَن ما رَزَقْـتَنا. الشَّ

192. Bismil-lah, allahumma giannibnaş-
şaytan, uagiannibiş- şaytana ma razaqtana.

192. „În numele lui Allah! O, Allah, 
îndepărtează de noi diavolul şi 
îndepărtează-l de cele cu care Tu ne-ai 
binecuvântat!” 
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82. Rugă la mânie

يْـطاِن الرَِّجيـم.  193. أَُعـوُذ بِاهللِ مَِن الشَّ
193. ‘Audhu billahi minaş- şaytanir- ragiim.

193. „Caut adăpost la Allah de Satana cel 
alungat!”
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83. Rugă spusă [în sinea ta] la vederea 
cuiva aflat la necaz

بِهِ،  ابْتَـلَك  ا  مِمَّ عَافَانِي  َّذِي  ال هللِ  الَْحْمـُد   .194
ْن َخلَـَق تَفِْضـيل. لَـني عَلَى كَثيـٍر مِمَّ َوفَضَّ

194. Alhamdu lillahil-ladhi ‘afani mimmab-
talaka bih, ua faddalani ‘ala kathirin mimman 
khalaqa tafdila.

194. „Laudă lui Allah, Cel care m-a ferit 
de cele cu care tu ai fost încercat şi m-a 
favorizat cu o bună binecuvântare peste 
mulţi dintre cei pe care El i-a creat.”
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84. Pomenire spusă la o întrunire

195. Ibn Omar a spus: Se putea observa 
cum Mesagerul lui Allah spunea de 100 de 
ori într-o întrunire înainte de a se ridica:

وّاُب  التّـَ أَنْـَت  إِنََّك   ، عَلَـيَّ َوتُْب  لي،  اغِْفـْر  رَبِّ   .195
الغَـُفور.

195. Rabbigh-fir li uatub ‘alay, innaka antat- 
tauuabul- ghafur.

„O, Domnul meu, iartă-mă şi primeşte 
căinţa mea. Cu adevărat, Tu eşti Cel care 
primeşte căinţa celui care îşi cere iertare şi 
Tu eşti Atoateiertător.” 





232

85. Rugă spusă pentru ispăşirea 
păcatelor la sfârşitul unei întruniri

196. ُسبْحـانََك اللُّهـمَّ َوبَِحمِدك، أَْشهَـُد أَْن ل إِلَه إِلَّ 
أَنَْت أَْستَغِْفُرَك َوأَتوُب إِلَـيْك.

196. Subhanakal- lahumma ua bihamdik, 
aşhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka ua-
atubu ilayk.

196. „Cât de Măreţ şi Perfect eşti Tu, O, 
Allah, şi toată Lauda fie a Ta! Mărturisesc 
că nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Tine. Caut iertarea Ta şi 
mă întorc la Tine cu căinţă.” 

Notă: Într-un hadis, s-a spus că de fiecare 
dată când Mesagerul lui Allah se afla într-o 
întrunire, recita Coran sau făcea rugăciunea, 
încheia spunând această rugă. 
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86. Rugă pentru cel care s-a rugat 
pentru tine de iertare

197. Atunci când cineva îţi spune:

197. غَفَـَر اهلُل لََك.
197. Ghafara Allahu laka.

Allah să te ierte!

Se răspunde:

َولََك.
Ua-lak.

 „Şi pe tine!”
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87. Rugă spusă celui care îţi face un bine

198. َجزاَك اهلُل َخـيًْرا.
198. Giazakal-lahu khayran.

198. „Allah să te răsplătească cu tot ce e mai 
bun!”
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88. Pentru protejarea împotriva lui 
Dajjaal [Anticristul]

199. Cine memorează primele 10 versete 
din Surat Al-Kahf [Coran, 18] va fi protejat 
împotriva lui Dajjaal.

De asemenea, trebuie căutat adăpost la 
Allah împotriva încercărilor lui Dajjaal 
după ultimul „taşahud” [ruga cuprinzând 
mărturisirea de credinţă] făcut la sfârşitul 
fiecărei rugăciuni. [vezi rugile nr. 55 şi 56].
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89. Rugă pentru cel care îţi spune: „Te 
iubesc de dragul lui Allah”

َك الّذي أَْحبَبْـتَني لَه. 200. أََحبّـَ
200. Ahabbakal-ladhi ahbabtani lah. 

200. „Fie ca Cel de dragul Căruia mă 
iubeşti, să te iubească!”
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90. Rugă pentru cel care ţi-a oferit o 
parte din averea lui

201. بارَك اهلُل لََك فِي أَهلَِك َوَمالَِك.
201. Barakal-lahu laka fi ahlika uamalik.

201. „Allah să binecuvânteze pentru tine 
familia şi averea ta.”
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91. Rugă spusă celui care a oferit un 
împrumut la restituirea datoriei

َجـزَاُء  إِنَّما  َومالِك،  أَْهلَِك  في  لََك  اهلُل  بارََك   .202
لَِف الَْحْمُد والََداء. السَّ

202. Barakal-lahu laka fi ahlika uamalik, 
innama giaza- us-salafil- hamdu ual-’ada’.

202. „Allah să binecuvânteze pentru tine 
familia şi averea ta. Cu adevărat, răsplata 
pentru un împrumut este recunoştinţa şi 
restituirea [datoriei].”
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92. Ruga celui care se teme de „şirk” [a îi 
face asociaţi lui Allah]

َوأَنَا  بَِك  ُأْشـرَِك  أَْن  بَِك  أَُعـوُذ  إِنّـي  اللُّهـمَّ   .203
أَعْـلَْم، َوأَْستَـغِْفُرَك لَِما ل أَعْـلَم.

203. Allahumma inni ‘audhu bika an uşrika 
bika ua-ana ‘alam, ua-astaghfiruka lima la 
‘alam. 

203. „O, Allah, caut adăpost la Tine de la a 
Îţi asocia Ţie ceva [sau pe cineva] cu bună 
ştiinţă şi cer iertarea Ta pentru [ceea ce fac 
cu] neştiinţă.”
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93. Rugă pentru cel care a spus: Allah să 
te binecuvânteze [Barak Allah fik]

204. َوفِيَك بَارََك اهلُل.
204. Ua fika barak Allah.

204. „Şi pe tine să te binecuvânteze Allah!”
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94. Interzicerea de a pune unele lucruri 
pe seama semnelor

205. اللُّهـمَّ ل َطيْـَر إِلَّ َطيْـُرك، َول َخـيَْر إِلَّ َخـيُْرك، 
َول إِلَه غَيْـُرك.

205. Allahumma la tayra illa tayruk, uala 
khayra illa khayruk, uala ilaha ghayruk. 

205. „O, Allah, nu există alte semne 
prevestitoare în afară de semnele Tale şi nu 
există alt bine în afară de binele Tău şi nu 
există altă divinitate demnă de a fi adorată 
în afară de Tine.”
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95. Rugă la urcarea pe un animal sau 
într-un mijloc de transport

ـَر  َسخَّ الّذي  ُسـبْحاَن  َوالَْحْمـُد هلل،  اهللِ  بِْسـِم   .206
ِّنا لَُمنـقَلِبون،  لَنا هذا َوما ُكنّا لَُه ُمقْـرِنين، َوإِنّا إِلى رَب
أكْـبَر،  اهلُل  هلل،  الَحْمـُد  هلل،  الَحْمـُد  هلل،  الَحْمـُد 
َظلَـْمُت  إِنّي  اللُّهـمَّ  ُسـبْحانََك  أكْـبَر،  اهلُل  أكْـبَر،  اهلُل 

نَفْسي فَاغْـِفْر لي، فَإِنَُّه ل يَغِْفـُر الذُّنوَب إِلَّ أَنْـت.
206. Bismil-lah, ualhamdu lillah, subhanal-
ladhi sakh-khara lana hadha uama kunna lahu 
muqrinin, uainna ila rabbina lamunqalibun, 
alhamdu lillah, alhamdu lillah, alhamdu 
lillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu 
akbar, subhanakal-lahumma inni dhalamtu 
nafsi faghfir li fainnahu la yaghfirudh- 
dhunuba illa ant.

206. „În numele lui Allah şi Laudă lui 
Allah! Cât de Măreţ şi Perfect este El, Cel 
care a pus la dispoziţia noastră [acest mijloc 
de transport], în vreme ce prin noi înşine 
n-am fi fost capabili de acest lucru, şi, cu 
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adevărat, la Domnul nostru este întoarcerea 
noastră finală! Laudă lui Allah! Laudă lui 
Allah! Laudă lui Allah! Allah este Cel mai 
Măreţ! Allah este Cel mai Măreţ! Allah 
este Cel mai Măreţ! Cât de Măreţ şi Perfect 
eşti Tu, o, Allah, cu adevărat, eu mi-am 
nedreptăţit sufletul. [Te rog,] iartă-mă, căci, 
cu adevărat, nimeni nu poate ierta păcatele 
în afară de Tine.”
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96. Rugă pentru călătorie

207. اهلُل أكبَر، اهلُل أكبَر، اهلُل أكبَر، ُسـبْحاَن الَّذي 
ِّنـا  رَب إِلى  َوإِنّا  ُمقْـرِنين،  لَُه  ُكنّا  َوما  هذا  لَنا  ـَر  َسخَّ
البِـرَّ  هذا  َسفَـرِنا  في  نَْسـأَُلَك  إِنّا  اللُّهـمَّ  لَُمنْقَـلِبون، 
ْن عَلَـينا  قْوى، َومَِن الْعََمـِل ما تَـرْضى، اللُّهـمَّ َهوِّ َوالتّـَ
الّصـاِحُب  أَنْـَت  اللُّهـمَّ  بُعْـَده،  عَنّا  َواْطِو  َسفَرَنا هذا 
إِنّـي  اللُّهـمَّ  الهـِل،  في  َوالَْخلـيفَُة  ـفَر،  السَّ في 
الَْمنْـَظر، َوسوءِ  ـفَر، َوكَآبَةِ  السَّ أَعـوُذ بَِك مِْن َوعْـثاءِ 

الُْمنْـقَلَِب في المـاِل َوالَْهـل.
207. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu 
akbar, subhanal-ladhi sakh-khara lana 
hadha uama kunna lahu muqrinin, ua-inna 
ila rabbina lamunqalibun, allahumma inna 
nas’aluka fi safarina hadha albirra uattaqua, 
uaminal-’amali ma tarda, allahumma 
hauuin ‘alayna safarana hadha, uatui ‘anna 
bu’dah, allahumma antas-sahibu fis-safar, 
ualkhalifatu fil-ahl, allahumma inni ‘audhu 
bika min ua’tha-is-safar, uaka’abatil-
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mandhar, uasu-il-munqalabi fil-mali ual-ahl. 

207. „Allah este Cel mai Măreţ! Allah este 
Cel mai Măreţ! Allah este Cel mai Măreţ! 
Cât de Măreţ şi Perfect este El, Cel care 
a pus la dispoziţia noastră [acest mijloc de 
transport] în vreme ce prin noi înşine n-am 
fi fost capabili de acest lucru şi, cu adevărat, 
la Domnul nostru este întoarcerea noastră 
finală! O, Allah, Îţi cerem în această călătorie 
a noastră supunerea şi evlavia [faţă de Tine] 
şi dintre fapte ceea ce Te mulţumeşte pe 
Tine. O, Allah, uşurează pentru noi această 
călătorie şi ajută-ne să parcurgem distanţa 
ei cu repeziciune. O, Allah, Tu eşti Cel 
ce ne însoţeşte în călătorie şi Cel în grija 
Căruia se află familia [lăsată acasă]. O, 
Allah, cu adevărat eu caut adăpost la Tine  
de dificultăţile călătoriei, de priveliştile rele 
[care ne-ar întrista] şi de un rău abătut 
asupra averii şi a familiei [mele].”

Iar dacă era la întoarcerea din călătorie să 
completeze spunând 
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نا َحـامِـُدون. ّـِ آيِبـوَن تَائِبـوَن عَابِـدوَن لِرَب
Ayibuna, ta‘ibuna, ‘abiduna, lirabbina 
hamidun.

„Noi ne întoarcem şi ne căim, şi pe Domnul 
nostru Îl adorăm şi Îl lăudăm.”
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97. Rugă la intrarea într-un sat sau o 
localitate

ـمٰٰواِت الّسـبِْع َوما أَْظلَلَـن، َوَربَّ  208. اللّـُهمَّ رَبَّ السَّ
َوما  يـاِطيِن  الشَّ َوَربَّ  أقْلَلْـن،  َوما  الّسـبِْع  الَرضيـَن 
أَْضلَلْـن، َوَربَّ الرِّياِح َوما ذَرَيْـن، أَْسـأَُلـَك َخيْـَر هذهِ 
الْقَـرْيَةِ َوَخيْـَر أَْهلِـها، َوَخيْـَر ما فيها، َوأَُعـوُذ بَِك مِْن 

َشـرِّها َوَشـرِّ أَْهلِـها، َوَشـرِّ َما فِيهَا.
208. Allahumma rabbas- samauatis-sab’i 
uama adhlaln, uarabbal-aradinas-sab’i uama 
aqlaln, uarabbaş- şayatini uama adlaln, 
uarabbar-riyahi uama dharayn, as-aluka 
khayra hadhihil-qaryah, uakhayra ahlilha 
uakhayra ma fiha, ua-’audhu bika min şarriha 
uaşarri ahliha, uaşarri ma fiha. 

208. „O, Allah, Stăpân al celor şapte Ceruri 
şi al tuturor celor acoperite [şi umbrite] de 
acestea, Stăpân al celor şapte Pământuri şi 
al tuturor celor pe care acestea le poartă, 
Stăpân al diavolilor şi al tuturor celor pe care 
aceştia îi rătăcesc, Stăpân al vânturilor şi al 
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tuturor celor pe care acestea le răspândesc. 
Îţi cer din binele acestui sat şi din binele 
locuitorilor lui şi din binele care se află în 
interiorul lui şi caut adăpost la Tine de răul 
acestuia, de răul locuitorilor lui şi de răul 
din el.”
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98. Rugă la intrarea în piaţă

الُملْـُك  لُه  لُه،  َشرِيَك  َل  َوحَدُه  الّل  إِلَّ  إلَه  َل   .209
ولُه الَحْمـد، ُيْحيـي َوُيميـُت َوُهَو َحيٌّ ل يَمـوت، بِيَـِدهِ 

الَْخـيُْر َوهَو عَلَى كلّ شيءٍ قَِدير.
209. La ilaha illal-lah, uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, yuhyi ua yumitu 
uahuua hayyun la yamut, biyadihil- khayru 
uahuua ‘ala kulli şayin qadir. 

209. „Nu există altă divinitate demnă de a 
fi adorată în afară de Allah, Unicul, care nu 
are pe nimeni asociat. A Lui este Împărăţia 
şi Lauda! El dăruieşte viaţa şi moartea, şi El 
este Cel Veşnic, fără de moarte. În Mâna Sa 
se află tot binele şi El este cu putere peste 
toate [Atotputernic].”
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99. Rugă spusă atunci când animalul 
încălecat se împiedică (sau mijlocul de 

transport se defectează)

210. بِْسـِم اهللِ.
210. Bismil-lah.

210. „În numele lui Allah!”





251

100. Ruga călătorului pentru cel care 
rămâne acasă

َ الَّذي ل تَضـيُع َودائُِعـه.  211. أَْستَـوْدُِعُكـُم اللَّ
211. Astaudi’ukumul-lah, alladhi la tadi’u 
uada’i’uh.

211. „Vă pun în grija lui Allah, căci nimic 
din ceea ce este pus în grija Sa nu este 
pierdut.”
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101. Ruga celor care rămân acasă pentru 
călător

َوَخـواتيـَم  َوأَمانَتَـَك،  ديـنََك   َ اللَّ أَْستَـوْدُِع   .212
عََمـلِك.

212. Astaudi’ul-laha dinak, ua-amanatak, 
uakhauatima ‘amalik.

212. „Pun religia ta, [onestitatea şi] 
siguranţa ta, precum şi cele din urmă fapte 
ale tale în grija lui Allah!”



لََك  ـَر  َويَسَّ ذَنْـبََك،  َوغَفَـَر  التقْوى،   ُ اللَّ َدَك  زَوَّ  .213
الَخـيَْر َحيْـُثما ُكنْـت.

213. Zauuadaka Allahu t-taqua, uaghafara 
dhanbak, ua yassara lakal-khayra haythuma 
kunt.

213. „Allah să-ţi sporească evlavia [şi 
teama de Allah], să-ţi ierte păcatele şi să-
ţi faciliteze şi să înlesnească pentru tine 
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numai ce este bun, oriunde te-ai afla!”
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102. Pomenirea lui Allah în decursul 
călătoriei

214. Jaabir [Allah să fie mulţumit de el] a 
spus: 

„Obişnuiam ca atunci când urcam să 
spunem:

214. اهلُل أَكْـبَر.
 214. Allahu akbar.

„Allah este Cel mai Măreţ!

… iar când coboram spuneam

ُسبْـحاَن اهلل.
Subhan Allah.

 „Cât de Măreţ şi Perfect este Allah!”
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103. Ruga călătorului noaptea târziu [pe 
măsură ce se apropie zorile] 

215. َسِمـعَ سـامِعٌ بَِحْمـِد اهللِ َوُحْسـِن بَلئِـهِ عَلَيْـنا. 
َّنـا صـاِحبْـنا َوأَفْـِضل عَلَيْـنا عائًِذا باهللِ مَِن النّـار. رَب
215. Sami’a sami’un bihamdil-lahi uahusni 
bala-ihi ‘alayna. Rabbana sahibna ua-afdil 
‘alayna ‘a’idhan billahi minan-nar.

215. „Fie ca un martor să audă Lauda adusă 
de noi lui Allah pentru binecuvântările 
revărsate de El asupra noastră. O, Domnul 
nostru, fii alături de noi, şi pogoară asupra 
noastră binecuvântările Tale. Caut adăpost 
la Tine de Focul [Iadului]!”
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104. Rugă la oprirea sau poposirea într-
un anumit loc

216. أَُعـوُذ بَِكلِـماِت الّلِ التّـامّاِت مِْن َشـرِّ َما َخلَـق.
216. ‘Audhu bikalimatil-lahi t-tammati min 
şarri ma khalaq

216. „Caut adăpost în Cuvintele perfecte 
ale lui Allah de răul celor pe care El le-a 
creat!”
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105. Pomenire la întoarcerea dintr-o 
călătorie

217. De fiecare dată când se ajunge într-un 
loc înalt se spune de 3 ori

217. اهلُل أَكْـبَر
217. Allahu akbar. (de 3 ori)

„Allah este Cel mai Măreţ!”

... iar apoi se spune:

ولُه  الملُك  لُه  لُه،  شريَك  ل  َوْحـَدُه  الّلُ  إِلَّ  إلَه  ل 
تائِبـوَن  آيِبـوَن  قَـدير،  َشيءٍ  ُكلّ  على  وُهَو  الَحْمد، 
نا حـامِـدون، َصَدَق اهلُل َوعْـَده، َونََصـَر  ّـِ عابِـدوَن لِرَب

عَبْـَده، َوَهزََم الَْحـزاَب َوْحـَده.
La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahua ‘ala kulli 
şay-in qadir, ayibuna ta‘ibun, ‘abidun, li 
rabbina hamidun, sadaqal-lahu ua’dah, ua 
nasara ‘abdah, ua hazamal- ahzaba uahdah.
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„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni egal. A Lui este Împărăţia şi 
Lauda şi El este cu putere peste toate! Noi 
ne întoarcem, şi ne căim, şi pe Domnul 
nostru Îl adorăm şi Îl lăudăm. Allah Şi-a 
împlinit promisiunea Sa, i-a venit în ajutor 
robului Său şi numai El i-a înfrânt [prin 
puterea Lui] pe aliaţii [inamicilor].”

Notă: Într-un hadis se menţionează că 
Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa) obişnuia să spună astfel 
la întoarcerea dintr-o bătălie sau de la 
Pelerinaj.
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106. Ce se spune la primirea unor veşti 
plăcute sau neplăcute

218. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) obişnuia ca atunci când 
primea veşti bune să spună:

218. الَْحْمـُد هللِ الَّذي بِنِـعَْمتِهِ تَتِـمُّ الّصـالَِحات.
218. Alhamdu lillahi l-ladhi bi ni’matihi 
tatimmus-salihat.

„Laudă lui Allah prin ale Cărui 
binecuvântări toate cele bune se împlinesc!”

iar când primea veşti neplăcute, spunea:

الَْحْمـُد هللِ على ُكـلِّ َحال.
Alhamdu lillahi ‘ala kulli hal.

„Lăudat fie Allah în orice împrejurare [fie 
bună sau rea]!”
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107. Răsplata celui ce se roagă pentru 
Profet

219. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus: „Cel care trimite 
salutări asupra mea o dată, Allah trimite 
salutări asupra lui de 10 ori.”



220. De asemenea, a spus (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): 
„Nu faceţi din mormântul meu un loc de 
celebrare [sau de rugăciune, la care să vă 
închinaţi], ci transmiteţi salutări asupra 
mea; căci, cu adevărat salutările voastre 
ajung la mine, oriunde v-aţi afla.”



221. Şi tot astfel, a spus (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): 

„Este lipsit de generozitate [şi zgârcit] cel 
care aude că sunt pomenit şi nu trimite 
salutări asupra mea.”
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Şi a spus (pacea și binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa):

222. „Allah are Îngeri care cutreieră 
pământul și îmi transmit salutările trimise 
mie de comunitatea mea.”

Precum și:

223. „De fiecare dată când cineva transmite 
salutări asupra mea, Allah îmi redă sufletul, 
pentru a putea răspunde salutărilor trimise 
[de acea persoană] asupra mea.”
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108. Răspândirea salutului islamic

224. Mesagerul lui Allah (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a 
spus: 

„Nu veţi intra în Paradis până ce nu veţi 
crede şi nu veţi crede [cu adevărat] până 
ce nu vă veţi iubi unii pe alţii. Oare să nu 
vă îndrum eu către un lucru pe care dacă-l 
veţi face, veţi ajunge să vă iubiţi unii pe alţii? 
Răspândiţi printre voi „as-salam” [salutul 
islamic „assalamu aleykum”].”



225. Ammar a relatat că Profetul (pacea 
și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a 
spus: 

„Există trei calităţi pe care dacă cineva le-a 
întrunit a avut o credinţă completă: să nu 
fie părtinitor [ci sincer şi drept], să ofere 
salutul de pace [assalam aleykum] tuturor 
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oamenilor şi să ofere milostenie din puţinul 
pe care îl are.”



226. Abdullah Ibn ’Amr a relatat că un 
bărbat l-a întrebat pe Profet (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) care 
islam este mai bun [şi ce este mai bun în 
islam], iar el a răspuns: 

„Să oferi hrană [celor nevoiaşi] şi să le urezi 
pace [as-salam aleykum], atât celor pe care 
îi cunoşti, cât şi celor pe care nu-i cunoşti.”
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109. Răspunsul pentru un nemusulman 
care te salută cu „pace” [„as-salam” - 

„assalamu aleykum”]

227. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Dacă cei din neamul Cărţii v-au spus 
„Assalamu aleykum!” [pacea fie cu voi], 
răspundeţi-le „ua aleykum!” [şi cu voi].”

Notă: Acest răspuns diferă de răspunsul 
oferit musulmanilor care se salută între ei și 
care este „Ua aleykum assalam!”





265

110. Rugă spusă la auzul cântatului 
cocoşului sau al vocii unui măgar

228. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Dacă auziţi cântatul unui cocoş, rugaţi-vă 
la Allah [cerându-I] din binecuvântările 
Sale, căci, cu adevărat, el [cocoşul] a văzut 
un Înger; iar dacă auziţi vocea unui măgar, 
căutaţi adăpost la Allah de Satana, căci, cu 
adevărat, el [măgarul] a văzut un diavol.”
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111. Rugă la auzul lătratului câinilor 
noaptea

229. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Dacă auziţi lătratul câinilor sau vocea 
măgarilor noaptea, căutaţi adăpost la Allah 
de aceasta, căci, cu adevărat, ei văd ceea ce 
voi nu vedeţi.”
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112. Rugă spusă pentru cel căruia i-ai 
adus o insultă [sau l-ai nedreptăţit]

َُّما ُمؤْمٍِن َسبَبْتُُه فَاْجعَلْ ذَٰٰلَِك لُه ُقرْبةً  230. اللُهمَّ فأَي
إليَك يَوْمَ القِيَامةِ.

230. Allahumma fa-ayyuma mu’minin 
sababtuhu fagi’al dhalika lahu qurbatan 
ilayka yaumal-qiyamah

230. „O, Allah, pentru oricare 
dreptcredincios pe care l-am insultat, fă 
aceasta un prilej ca el să fie  răsplătit de 
Tine [şi de a fi mai aproape de Tine] în 
Ziua Judecăţii.”





268

113. Ce să spună un musulman când îl 
laudă pe un alt musulman

231. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Dacă vreunul dintre voi este pus în situaţia 
inevitabilă de a-l lăuda pe companionul său 
să spună: 

„Consider despre „cutare” [aceasta şi 
aceasta…] şi Allah îl cunoaşte mai bine şi 
eu nu laud pe nimeni, punându-l mai presus 
de laudele aduse lui Allah, însă presupun că 
este aşa şi aşa...” dacă el are cunoştinţă de 
aceasta.”
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114. Ce spune un musulman dacă este 
lăudat

232. اللَُّهمَّ لَ تُؤَاِخْذنِي بَِما يَُقوُلوَن، َواغِْفْر لِي َما لَ 
نُّوَن(. ا يَظُّ يَعْلَُموَن، )َواْجعَلْنِي َخيًْرا مِمَّ

232. Allaahumma laa tu’aakhidhni bimaa 
yaqulun, uaghfirli ma la ya’lamun, uagi’alni 
khayran mimmaa yadhunnun.

232. „O, Allah, nu mă socoti pe mine pentru 
cele pe care ei le spun şi iartă-mi mie cele 
[rele] pe care ei nu le ştiu, şi fă-mă mai bun 
decât ei mă consideră a fi.”
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115. Ruga „Talbiia” spusă la sosirea 
pentru Hajj sau Umra

إِنَّ  لَبَّيَْك،  لََك  َشرِيَك  َل  لَبَّيَْك،  اللَُّهمَّ  لَبَّيَْك   .233
الّحْمَد والنِّعَْمةَ، لََك والُملُْك، َل َشرِيَك لََك.

233. Labbaykal- lahumma labbayk, la şarika 
laka labbayk, innal-hamda uanni’mata laka 
ualmulk, la şarika lak.

233. „Iată-mă, o, Allah, (răspunzând 
chemării Tale), iată-mă! Tu [eşti Unicul 
şi] nu ai pe nimeni egal, iată-mă! Cu 
adevărat, a Ta este Lauda, Binecuvântarea 
şi Stăpânirea! Tu [eşti Cel Unic şi] nu ai pe 
nimeni asociat!”
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116. „At-Takbir” dacă a trecut prin 
dreptul colţului Ka’abei pe care se află 

Piatra Neagra

234. „Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a făcut înconjurul ritual 
al Ka’abei fiind încălecat pe o cămilă şi de 
fiecare dată când ajungea în dreptul Pietrei 
Negre ridica mâna [dreaptă] către ea și 
spunea:

234. اهلُل أَكبَر.
234. Allahu Akbar!

„Allah este Cel mai Măreţ!”
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117. Rugă spusă între colţul Yamani şi 
Piatra Neagră (de la Ka’aba)

نْيَا حَسنَةً وفي الِخرَةِ َحَسنةً  َّنَا آتِنَا في الدُّ 235. رَب
وقِنَا عَذاَب النَّاِر.

235. Rabbana atina fi addunya hasanatan 
uafi al-akhirati hasanatan uaqina ‘adhaba 
annar. 

235. „O, Domnul nostru, dă-ne tot ce e mai 
bun în această viaţă şi tot ce e mai bun în 
Viaţa de Apoi şi fereşte-ne de pedeapsa 
Focului.” 
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118. Rugă spusă la oprirea pe Muntele 
As-Safa şi pe Muntele Al-Marua

236. Atunci când Profetul (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) s-a 
apropiat de Muntele As-Safa a recitat:

فَا والَمرَْوةَ مِْن َشعَائِر اهللِ. 236. إِنَّ الصَّ
236. Innas-safa ua-almaruata min şa’airi 
Allah. 

„Cu adevărat As-Safa şi Al-Marua sunt 
dintre rânduielile lui Allah.”

Apoi a spus:

أَبَْدُأ بَِما بََدأَ اهلُل بِهِ.
Abda’u bima bad’a Allahu bih

„Încep cu ceea ce Allah a început!”

Şi a început cu Muntele As-Safa, urcându-
se pe el până când a putut să vadă Ka’aba, 
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apoi s-a întors cu faţa spre ea, a mărturisit 
unicitatea lui Allah și L-a Preamărit pe 
Acesta și a spus:

َل إِلَه إِلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشرِيَك لَُه، لَُه الُملُْك َولَُه الَحْمُد 
وُهَو عَلى ُكلِّ َشيءٍ قَديٌر، َل إِلََه إِلَّ اهلُل َوْحَدُه أَنَْجزَ 

َوعَْدُه، َونََصَر عَبَْدُه َوَهزََم الَْحزَاَب َوْحَدُه.
La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahua ‘ala 
kulli şayin qadir, la ilaha illal-lahu uahdah, 
angiaza ua’dah, ua nasara ‘abdah, ua hazamal 
-ahzaba uahdah.

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, care nu 
are pe nimeni egal. A Lui este Împărăţia şi 
Lauda şi El este cu putere peste toate! Nu 
există altă divinitate demnă de a fi adorată 
în afară de Allah, Unicul! El Şi-a împlinit 
promisiunea Sa, i-a venit în ajutor robului 
Său şi numai El i-a înfrânt [prin puterea 
Lui] pe aliaţii [inamicilor].”
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...apoi făcea o rugă după aceasta şi repeta 
acelaşi lucru de 3 ori. După care pe muntele 
Al-Marua făcea la fel ca şi pe muntele As-
Safa.
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119. Rugă pentru ziua de ’Arafa

237. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus: 

„Cea mai bună rugă este ruga din ziua de 
’Arafa şi cea mai bună [rugă] pe care eu şi 
Profeţii de dinaintea mea am spus-o (este): 

237. َل إِلََه إِلَّ اهلُل َوْحَدُه َل َشريَك لَُه، لَُه الُملُْك ولَُه 
الَحْمُد وُهَو عَلَى ُكلِّ َشْيءٍ قَديٌر.

237. La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika 
lah, lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala 
kulli şayin qadir.

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni egal! A Lui este Împărăţia şi 
Slava şi El este cu putere peste toate!”
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120. La „Al-Maş’ar Al-Haram” (pe 
Muzdalifa)

238. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a venit [călărind pe 
cămila sa] pe Al-Qasuaa, iar când a ajuns 
la Al-Maş’ar Al-Haram [la Muzdalifa] s-a 
îndreptat către Qibla şi s-a rugat la Allah, 
L-a preamărit şi a mărturisit Suveranitatea 
şi Unicitatea Sa. El a rămas acolo până ce 
lumina Soarelui s-a ivit, dar a plecat înainte 
ca acesta să răsară efectiv.
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121. Preamărirea lui Allah la aruncarea 
fiecărei pietricele la Jamarat

Notă: „Al-Jamarat” reprezintă locul în 
care Avraam a alungat diavolul lovindu-l 
cu pietre şi în care, în anumite zile ale 
Pelerinajului [Hajj], se azvârle câte 7 
pietricele, în trei zile diferite.

239. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) obişnuia ca de fiecare 
dată când arunca o pietricică la cele 3 
Jamarat să spună:

239. اهلُل أَكْبَُر.
239. Allahu akbar.

 „Allah este Cel mai Măreţ!”

Apoi, după cea dintâi şi cea de-a doua 
„jamarah” înainta puţin, se oprea cu faţa 
către Qibla [direcţia pentru rugăciune] şi 
se ruga ridicându-şi palmele. La cea de-a 
treia „jamarah”, însă, Îl preamărea pe Allah 
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la aruncarea fiecărei pietricele, apoi se 
îndepărta, fără a se mai opri [pentru a se 
ruga].
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122. Rugă pentru uimire şi încântare

240. ُسبَْحاَن اهلل!
240. Subhan-allah!

240. „Cât de Măreţ şi Perfect este Allah!”



241. اهلُل أَكْبَُر.
241. Allahu akbar.

241. „Allah este Cel mai Măreţ!”
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123. Ce se face la primirea unor veşti 
plăcute

242. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) obişnuia ca la primirea 
unor veşti plăcute lui sau care aduceau 
bucurie, să se prosterneze în semn de 
mulţumire faţă de Allah Preaslăvitul şi 
Preaînaltul.
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124. Ce se spune când simţi o durere

243. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus: 

„[Dacă resimţi o durere,] pune mâna pe 
locul unde simţi durerea şi spune:

243. بِْسِم اهللِ.
243. Bismil-lah. (de 3 ori)

 „În numele lui Allah!” 

…iar apoi spune de 7ori:

أَُعوُذ باهللِ َوُقْدرَتِهِ َمْن َشرِّ َما أَِجُد َوُأَحاذُِر.
‘Audhu billahi ua qudratih min şarri ma agidu 
ua-uhadhir. 

„Caut adăpost la Allah şi în Atotputernicia 
Lui de răul a ceea ce resimt şi de care mă 
feresc.” (de 7 ori)
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125. Rugă când te temi că ai putea 
deochea ceva

244. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Dacă unul dintre voi a văzut la fratele 
său sau la sine însuşi sau printre cele care 
îi aparţin ceva care îi este plăcut lui, să se 
roage pentru binecuvântarea acestui lucru, 
căci deochiul există cu adevărat.”
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126. Rugă spusă atunci când tresari din 
cauza fricii

.ُ َ اللَّ 245. لَ إِلََه إِلَّ
245. Laa ‘ilaaha ‘illa-Allaah!

245. „Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah!”
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127. Ce se spune la tăierea sau 
sacrificarea unui animal

اللَُّهمَّ  َولََك[  مِنَْك  ]اللَُّهمَّ  أَكْبَُر   ُ َواللَّ  ِ اللَّ بِْسِم   .246
تَقَبَّلْ مِنِّي.

246. Bismil-laahi ua-llaahu ‘akbar 
[Allaahumma minka ualaka] Allaahumma 
taqabbal minni.

246. „În numele lui Allah şi Allah este Cel 
mai Măreţ. [O, Allah [acesta] este de la 
Tine şi pentru Tine.] O, Allah, primeşte-l 
de la mine!”
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128. Ce se spune pentru protecţie 
împotriva ispitei diavolului

ُيَجاوُِزُهنَّ  َل  َّتِي  ال اِت  َّامَّ الت بَكلَِماِت اهللِ  أَُعوُذ   .247
بَرٌّ وَل فَاجٌر مِْن ّشرِّ َما َخلَق، وبَرَأَ وذَرَأَ، ومِْن َشرِّ َما 
َماءِ وِمْن َشرِّ َما يَعُْرُج فيهَا، ومِن َشرِّ َما  يَنْزُِل مَِن السَّ
ذَرَأَ في الَرِْض ومِْن َشرِّ َما يَْخُرُج مِنْهَا، وِمْن َشرِّ فِتَِن 
يَْطُرُق  َطارِقًا  إِلَّ  طارٍِق  ُكلِّ  َشرِّ  ومِْن  والنَّهاِر،  اللَّيِْل 

بَخيٍْر يَا رَْحَُن.
247. ‘Audhu bikalimati llahit- tammat, allati 
la yugiauizu -hunna barrun uala fagir min 
şarri ma khalaq, uabara’ uadhara’, uamin 
şarri ma yanzilu minas-sama’, uamin şarri 
ma ya’rugiu fiha, uamin şarri ma dhara’ fil-
ard, uamin şarri ma yakhrugiu minha, uamin 
şarri fitanil-layli ua-nnahar, uamin şarri 
kulli tariqin illa tariqan yatruqu bikhayrin, 
ya Rahman.

247. „Caut adăpost în Cuvintele Perfecte 
ale lui Allah, deasupra cărora [nimeni] 
nici vreun dreptcredincios şi nici vreun 
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necredincios nu se poate înălţa, de răul a 
ceea ce a creat şi a făcut şi a făurit. [Caut 
adăpost] de răul a ceea ce pogoară din 
Cer şi de răul a ceea ce se află în el. [Caut 
adăpost] de răul a ceea ce este răspândit pe 
pământ şi de răul a ceea ce iese din el. Şi 
[caut adăpost] de răul încercărilor aflate în 
decursul nopţii și al zilei, şi de răul celui ce 
[ne bate la uşă şi] ne vizitează în noapte, 
în afară de acela care vine aducând un bine 
cu el. [Caut adăpost la Tine,] O, Tu, Cel 
Milostiv!”
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129. Rugă de iertare şi de căinţă

248. Trimisul lui Allah (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a 
spus: „[ Jur] pe Allah că eu mă rog pentru 
iertare şi mă căiesc la Allah de mai mult de 
70 de ori pe zi.”



249. De asemenea, a spus:

„O, voi, oameni! Căiţi-vă la Allah, căci, cu 
adevărat, [şi eu] mă căiesc [la Allah] de 100 
de ori pe zi.”



250. Şi, tot astfel, a zis:

„Aceluia care a spus:

َّذِي َل إِلََه إلَّ ُهَو الَحيُّ  250. أَْستَغِْفُر اهللَ العَِظيم ال
القَيُّوُم وأَتُوُب إِلَيهِ.
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250. Astaghfirul-lahal-‘adhimil- ladhi la 
ilaha illa huual- hayyul- qayyumu ua-atubu 
ilayh.

„Cer iertarea lui Allah, Cel Preamăreţ, Cel 
în afară de care nu există altă divinitate 
demnă de a fi adorată, Cel Viu, Cel Veşnic, 
şi mă întorc la El cu căinţă.”

Allah îi va ierta [păcatele], chiar şi dacă 
el ar fi [un dezertor care a] fugit din faţa 
duşmanului [ceea ce ar reprezenta un păcat 
imens].”

251. De asemenea, Profetul (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a 
spus:

„Allah este cel mai aproape de robul Său în 
ultima parte a nopţii, aşadar, dacă-ţi stă în 
putere să fii printre cei care Îl pomenesc pe 
Allah în acele ore, atunci fii [astfel].” 

252. Şi, de asemenea, a spus (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa):
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„Un rob se află cel mai aproape de Domnul 
său în timpul prosternării, așadar sporește 
rugile făcute [în prosternare - sujud]!”

253. Şi a spus (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa): 

„Cu adevărat, inima mea este distrasă 
[uneori] și, cu adevărat, eu cer iertarea lui 
Allah de 100 de ori pe zi.”

Notă: Ibn ’Athir a spus că „inima mea este 
distrasă„ vine cu înţelesul de „acoperită și 
tulburată”, iar sensul indus aici face referire 
la „as-sahu” [omitere, greșeală], pentru că 
Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa) obișnuia să-L pomenească și 
să-L preaslăvească întotdeauna și îndelung 
[pe Allah], având conștiinţa vie a prezenţei 
lui Allah, prin știinţa Lui, astfel încât dacă 
uneori omitea sau uita ceva, considera 
aceasta un păcat din partea sa și se grăbea 
să ceară iertare.
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130. Virtuţile pomenirii şi slăvirii lui 
Allah

254. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus: 

„Cine spune:

254. ُسبَْحاَن اهللِ َوبَِحْمِدهِ.
254. Subhanal-lahi uabihamdih. (de 100 de 
ori într-o zi, dimineaţa şi seara)

…îi vor fi şterse păcatele, chiar şi dacă 
acestea ar fi [la fel de numeroase] precum 
spuma mării.”



255. De asemenea, a spus:

Cine spune:

الُملـُك  لُه  لَه،  255. ل إلَه إِلَّ الّلُ َوْحـَدُه ل َشـريَك 
ولُه الَحمـُد، َوُهَو عَلَى ُكلِّ َشيءٍ قَِدير.
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La ilaha illal-lahu uahdahu la şarika lah, 
lahul-mulku ualahul-hamd, uahuua ‘ala kulli 
şay-in qadir. (de 10 de ori)

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni egal! A Lui este Împărăţia şi 
Lauda şi El este cu putere peste toate.”

de 10 ori, este ca şi cum ar elibera patru 
sclavi dintre fii lui Ismail [dintre oameni].



256. Şi a spus (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa):

„(Sunt) două vorbe [de pomenire a lui 
Allah] uşoare pentru limbă, grele pe talere 
[în cântarul faptelor bune] şi iubite de Cel 
Preamilostiv. [Acestea sunt:]

256. ُسبْحاَن اهللِ َوبَِحْمِدهِ وُسبَْحاَن اهللِ العَِظيِم.
256. Subhanal-lahi ua bihamdih, subhanal-
lahil-’adhim.
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„Cât de Măreţ şi Perfect este Allah, Laudă 
Lui! Cât de Măreţ şi Perfect este Allah, Cel 
Preamăreţ!”



257. Şi a spus Profetul (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa):

„A spune:

َ اهلُل واهلُل  257. ُسبَْحاَن اهللِ، والَحْمُد هللِ، وَل إِلََه إِلَّ
أَكْبَُر.

257. Subhanal-lah, ualhamdu lillah, uala 
ilaha illal-lah, uallahu akbar.

„Cât de Măreţ şi Perfect este Allah şi Laudă 
lui Allah! Nu există altă divinitate demnă 
de a fi adorată în afară de Allah şi Allah este 
Cel mai Măreţ!”

îmi este mai plăcut decât orice alt lucru 
asupra căruia a răsărit soarele.
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258. Şi a spus Profetul (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), de 
asemenea:

„Este vreunul dintre voi în neputinţă de 
a câştiga 100 de fapte bune în fiecare zi?” 
Unul dintre cei ce erau împreună cu el l-a 
întrebat cum ar putea cineva să dobândească 
100 de fapte bune? El a răspuns: „Să spună 
de 100 de ori:

258. ُسبَْحاَن اهللِ.
258. Subhanallah.

„Cât de Măreţ şi Perfect este Allah!”

şi 100 de fapte bune vor fi înscrise pentru el 
sau 100 de fapte rele vor fi şterse pentru el.”



259. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa), de asemenea, a spus:

„Cine a spus:
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259. ُسبَْحاَن اهللِ العَِظيِم وبَِحْمِدهِ.
259. Subhanal-lahil- ’adhimi ua bihamdih.

…a fost plantat pentru el un palmier în 
Paradis.”



260. Şi a spus (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa):

„O, Abdullah, oare să nu te îndrum eu 
pe tine către o comoară dintre comorile 
Paradisului?!” Și am spus: „Ba da, o, Trimis 
al lui Allah!” A spus: „Spune:

ةَ إِلَّ باهللِ. 260. َل َحولَ َوَل ُقوَّ
260. La haula uala quuuata illa billah.

„Nu există forţă şi nici putere decât cu [şi 
prin] Allah!”
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261. Şi, tot astfel, a spus (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa):

„Cele mai plăcute cuvinte pentru Allah sunt 
[acestea] patru:

َ اهلُل واهلُل  261. ُسبَْحاَن اهللِ، والَحْمُد هللِ، وَل إِلََه إِلَّ
أَكْبَُر.

261. Subhanal-lah, ualhamdu lillah, ua la 
ilaha illal-lah, uallahu akbar.

„Cât de Măreţ şi Perfect este Allah şi Laudă 
lui Allah! Nu există altă divinitate demnă 
de a fi adorată în afară de Allah şi Allah este 
Cel mai Măreţ!”

… indiferent de cel cu care ai început 
[pomenirea lui Allah].



262. Se spune că un beduin a venit la 
Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa) şi i-a spus: „Învaţă-
mă ce [rugi] să spun.” El a răspuns: „Spune:
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أَكْبَُر  اهلُل  لَُه،  َشرِيَك  َل  َوْحَدُه  اهلُل  إِلَّ  إِلَه  َل   .262
كَبيراَ والَْحْمُد هللِ كَثيًرا، ُسبَْحاَن اهللِ رَبِّ العَالَميَن، 

ةَ إِّل باهللِ العَزيزِ الَْحِكيِم. َل َحوْلَ َوَل ُقوَّ
262. La ilaha illal-lah, uahdahu la şarika 
lah, Allahu akbaru kabira, ualhamdu lillahi 
kathira, subhanal-lahi rabbil-’alamin, la 
haula uala quuuata illa billahil-’azizil-
hakim.

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah, Unicul, Care nu 
are pe nimeni asociat. Allah este cu mult 
Cel Preamăreţ şi toată Lauda I se cuvine 
lui Allah! Cât de Măreţ şi Perfect este 
Allah, Domnul lumilor! Nu există forţă 
şi nici putere decât cu [şi prin] Allah, Cel 
Atotputernic [şi] Înţelept!”

Bărbatul a spus: „Acestea sunt pentru 
Domnul meu, însă pentru mine însumi [ce 
să spun]?” Profetul (pacea și binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa) a spus: „Spune:
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اللَُّهمَّ اغِْفْر لِي، وارَْحْمنِي، واْهِدنِي، وارُْزقْنِي.
Allahummagh-fir li, uarhamni, uahdini, 
uarzuqni. 

„O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, 
călăuzeşte-mă şi îndestulează-mă pe mine 
[cu cele necesare traiului]!”

Iar după ce beduinul a plecat, Profetul 
(pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa) a spus: „Cu adevărat, mâinile sale s-au 
umplut cu tot ceea ce este bun [adică a 
dobândit multă răsplată].”



263. Profetul (pacea și binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa) obişnuia ca atunci 
când cineva accepta islamul să îl înveţe 
Rugăciunea, apoi îl îndruma pe el să se 
roage spunând aceste cuvinte:

لِي، وارَْحْمنِي، واْهِدنِي، وعَافِنِي  اللَُّهمَّ اغِْفِر   .263
وارُْزقْنِي.
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263. Allahummagh-fir li, uarhamni, uahdini, 
ua ’afini uarzuqni.

„O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, 
călăuzeşte-mă, dă-mi sănătate şi 
îndestulează-mă pe mine [cu cele necesare 
traiului]!”

Notă: Într-un hadis se spune că Profetul 
(pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa) a spus că aceste cuvinte adună pentru cel 
care le spune [rugi pentru] această viaţă, cât 
şi pentru Viaţa de Apoi. 



264. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Cea mai bună rugă este:

264. الَْحْمُد هللِ.
264. Alhamdu lillah.

„Laudă lui Allah!”
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… iar cea mai bună pomenire este:

َل إِلَه إِلَّ اهلُل.
La ilaha illal-lah.

„Nu există altă divinitate demnă de a fi 
adorată în afară de Allah.”



265. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Faptele bune care rămân [şi a căror răsplată 
persistă] sunt [rostirea cuvintelor]:

265. ُسبَْحاَن اهللِ، والَْحْمُد هللِ، و َل إِلََه إَلَّ اهلُل واهلُل 
ةَ إلَّ باهللِ. أَكْبَُر َوَل َحوْلَ َوَل ُقوَّ

265. Subhanal-lah, ual hamdu lillah, ua la 
ilaha illal-lah, uallahu akbar, uala haula uala 
quuuata illa billah.

„Cât de Măreţ şi Perfect este Allah şi Laudă 
lui Allah! Nu există altă divinitate demnă 
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de a fi adorată în afară de Allah şi Allah 
este Cel mai Măreţ! Nu există forţă şi nici 
putere decât cu [şi prin] Allah!”
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131. Cum făcea „tasbih” Profetul

266. Abdullah Ibn ’Amru a spus:

„L-am văzut pe Profet (pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa) făcând „tasbih” cu mâna dreaptă 
[adică numărând de câte ori spunea 
„SubhanAllah”, „Alhamdulillah”, „Allahu 
Akbar„ etc cu ajutorul degetelor de la mâna 
dreaptă].”





303

132. Dintre faptele bune şi 
comportamentele general valabile 

[Retragerea şi izolarea atunci când se 
lasă noaptea]

267. Profetul (pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa) a spus:

„Atunci când se lasă noaptea sau se 
înserează [adică la apusul soarelui], 
opriți-i pe copiii voştri [să mai iasă din 
casă] pentru că în vremea aceea diavolii se 
răspândesc. Iar dacă a trecut ceva timp din 
noapte [după aceasta], lăsați-i să iasă. [Tot 
atunci] închideți ușile și pomeniţi numele 
lui Allah, căci, cu adevărat, Satana nu 
[poate] deschide o ușă închisă. Şi închideți 
recipientele în care aveţi apă [burdufurile de 
apă] și pomeniţi numele lui Allah. Acoperiți 
cu orice vasele voastre [pline] și pomeniţi 
numele lui Allah, şi stingeţi opaiţele.” 
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O, Allah, trimite salutările, pacea şi 
binecuvântarea Ta asupra Profetului 

nostru Muhammad şi asupra neamului şi 
companionilor săi.

  




