A Súplica De Al-Qunut E O Seu Lugar

A Súplica De Al-Qunut E O Seu
Lugar
Por: Imaam Muhammad Naasir-ud-Din Al-Albaani (rahimahullah
(rahimahullah))
Fonte: Qiyaamu Ramadaan [Pág.22-24,
ág.22-24,
7ª
edição,
ano
1417H]
[P
1417H] Dar Ibn Hazm/Maktabah Islaamiyah
Traduzido para o Português por: Faizal ibn Muhammad As-Salafi
Versão 2.0

Depois de finalizar a recitação mas antes da inclinação (ruku’
(ruku’) pode-se de vez em quando
fazer a Súplica de Al-Qunut, que o Profeta (sallAllaahu
(sallAllaahu 'alayhi wa sallam) ensinou ao seu
neto, Hasan bin 'Ali (radyAllaahu
(radyAllaahu ‘anhumaa):

 وبارك لي فيما، وتول"ني فيمن تول"يت، وعافني فيمن عافيت، "م اهدني فيمن هديت.ه0الل"ـ
 ول، من واليت5 ل يذل. وإن"ه،قضى عليك. إن"ك تقضي ول ي، وقني شر" ما قضيت،أعطيت
 تباركت رب"نا وتعاليت، من عاديت5يعز.
“Ó Allaah, guia-me junto com aqueles que guiaste, cura-me junto com aqueles que
curaste, protege-me como Teu aliado junto com aqueles que protegeste como Teus
aliados, abençoa-me naquilo que deste, e protege-me do mal daquilo que decretaste. Em
verdade, Tu decretas, ao passo que ninguém decreta sobre Ti. Todo aquele a quem Tu te
aliaste jamais será humilhado, e todo aquele para com quem Tu tens inimizade jamais
será honrado. Bendito és Tu, ó nosso Senhor, e Exaltado.”1
E as vezes pode-se também enviar o Salaat para o Profeta (sallAllaahu
(sallAllaahu 'alayhi wa sallam) de
acordo com o que iremos mencionar a frente.2
Não há mal em fazer o Qunut depois do ruku' (posição de inclinação), e além disso enviar
maldição sobre os descrentes, o Salaat sobre o Profeta (sallAllaahu
(sallAllaahu 'alayhi wa salam) e
suplicar para os Muçulmanos, durante a segunda metade do Ramadan, baseando no hábito
praticado pelos Imaams durante o tempo de ‘Umar (radyAllaahu
(radyAllaahu ‘anhu). Isso é mencionado
1 Relatado por Abu Dawud, An-Nasaa'i e outros com uma cadeia autêntica de narração. Veja Sifat as-Salaat (pág.95 e
96 da 7ª Edição). Nota do Tradutor: O texto deste du'a em árabe bem como a sua tradução foi retirado de AlIslam.ws
2 Veja os meus comentários do livro “A virtude de Enviar Salaat para o Profeta” (Pág.33) e a versão resumida de
Sifat Salaat an-Nabi (pág.45)
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na última parte do hadith acima mencionado de 'Abdur-Rahmaan bin 'Abdin al Qaari:
“Eles amaldiçoavam os descrentes na segunda metade (do Ramadan), dizendo:
‘Ó Allaah! Amaldiçoe os descrentes que desviam (as pessoas) do Teu Caminho, que
descrêem nos Seus Mensageiros e que não acreditam na Sua Promessa. Divida as suas
fileiras e coloque medo nos seus corações. E envie Seu castigo e tormento sobre eles,
Senhor da Verdade!’
Em seguida, ele (ou seja, o Imaam) enviava o Salaat sobre o Profeta (sallAllaahu
(sallAllaahu 'alayhi wa
salam), suplicava para o bem dos Muçulmanos naquilo que ele era capaz, e em seguida
pedia para que Allaah perdoa-se os Muçulmanos.”
Ele ('Abdur-Rahmaan) em seguida disse: “Depois de invocar maldição sobre os descrentes,
enviar o Salaat para o Profeta, pedir perdão para os crentes homens e mulheres e fazer
pedidos a Allaah, ele dizia:
‘Ó Allaah, somente a Ti adoramos e somente a Ti oramos e prostramos, e para Ti nos
apressamos e submetemos. Esperamos por Tua Misericórdia, Senhor Nosso, e tememos
o Teu Castigo severo. Na verdade, o Teu Castigo cairá sobre os Teus inimigos.’
Em seguida, ele pronunciava o Takbir e ia para a posição de prostração.”3

3 Relatado por Ibn Khuzaimah em seu Sahih (2/155-156/1100)
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