
 

O QUE SE DEVE DIZER AO ABATER  
AL-UDHIYA (SACRIFÍCIO)  

“E para todas as nações, designamos cerimônias religiosas, para que mencionem o 
Nome de Allah sobre o animal que Ele lhes deu como alimento.” [Suurat-ul-Hajj: 34] 
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     ﷽ 
Em nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso 

Introdução 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعينُهُ  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات   إِنَّ اْلَحْمَد َلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ   ُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ   أعمالنا َوأَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ا بَْعُد:  أَمَّ

Veramente todos os Louvores são para Allah, nós O louvamos, e a Ele 

pedimos ajuda, e a Ele pedimos perdão; 

Pedimos a proteção de Allah contra o mal de nós mesmos, e o mal das 

nossas ações; 

E testemunho que não há outra divindade com o direito de ser adorada 

excepto Allah, e testemunho que Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص (que os Elogios e a Paz 

de Allah estejam sobre ele) é o servo e o Mensageiro de Allah. 

 

Quanto ao que se segue: 

 

O que se deve dizer ao abater Al-Udhiyah (Sacrifício)? 

Resposta: 

É obrigatório, no momento de abater Al-Udhiyah (isto é, o animal a ser 

sacrificado), que se diga:  

 ”.Em nome de Allah“ - [Bismillah] - (بسم هللا)

É mustahab (preferível) que também se adicione o seguinte:  

  (وهللا أكبر ، اللهم هذا منك ولك فتقبله مني)

[Wallahu Akbar, Allahumma hadhaa minka wa laka, faa taqabbalu minnii]  

“E Allah é o Maior. Ó Allah! Isto é de Ti e para Ti; Então, aceita [isto] de 

mim.” 
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O que é obrigatório é dizer Bismillah; o resto é Mustahab e não é 

obrigatório. 

Se é feito em nome doutra pessoa, então deve-se dizer:  

  (فتقبله عن ]فالن[)

[Faa taqabbalhu an (fulaan)]  

Então, aceita-o de [fulano].  

 

Anas Ibn Maalik ضي هللا عنه  (que Allah esteja satisfeito com ele) disse:  

“O Profeta صلى هللا عليه وسلم (que os Elogios e a Paz de Allah estejam sobre 

ele) sacrificou dois carneiros com chifres, brancos com manchas pretas. 

Ele ملسو هيلع هللا ىلص pôs o pé no pescoço deles, dizendo:  

( رأكب بسم هللا وهللا  )  

[Bismillah e Allahu Akbar] 

“Em nome de Allah, Allah é o maior.” 

E os matou com as suas próprias mãos.” 

Fonte: Sahiih Al-Bukhaarii (no.5558 e 5565) e Sahiih Muslim (no.4841, 

4842). 

Aaichah رضي هللا عنها narrou que: O Mensageiro de Allah  صلى هللا عليه وسلم 

ordenou que um carneiro com chifres, com patas negras, barriga preta 

e círculos pretos à volta dos olhos lhe fosse trazido para que ele pudesse 

sacrificá-lo. Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: “O Aaichah! Dá-me a faca.” E depois ele ملسو هيلع هللا ىلص disse: 

“Afia-a numa pedra.” Então ela fez isso; Depois ele ملسو هيلع هللا ىلص pegou o carneiro, 

e o deitou e o sacrificou, dizendo:  

( ٍد َوآلِ  ِ اللهُهمه تَقَبهْل ِمْن ُمَحمه ةِ  بِاْسِم َّللاه ٍد َوِمْن أُمه د ُمَحمه ُمَحمه ) 

[Bismillah, Allaahumma Taqabbal min Muhammadin wa Aali-

Muhammadin, wa min Ummati Muhammadin]  

“Em nome de Allah. Ó Allah! Aceita (este sacrifício) de Muhammad e da 

família de Muhammad e da Ummah de Muhammad.” 

Fonte: Sahiih Muslim (no.4845). 
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Jaabir Ibn Abdillah رضي هللا عنهما disse:  

Eu estava presente com o Profeta صلى هللا عليه وسلم no dia de Al-Adhaa no 

local de oração. Quando ele ملسو هيلع هللا ىلص terminou a Khutbah (sermão), desceu do 

Minbar e um carneiro lhe foi trazido, o qual, o Mensageiro de Allah  ملسو هيلع هللا ىلص 

matou com as suas próprias mãos. Ele ملسو هيلع هللا ىلص disse:  

تِي) ِ ِمْن أُمه ْن لَْم يَُضح  ُ أَْكبَُر َهذَا َعن ِي َوَعمه ِ َوَّللاه  (بِْسِم َّللاه

[Bismillah e Allahu Akbar, hadhaa annii wa amman lam yudhahhi min 

Ummatii] 

“Em nome de Allah, Allah é o Maior. Isto é em meu nome e em nome 

daqueles da minha Ummah que não ofereceram sacrifícios.” 

Fonte: Sunan Abu Daawuud (no.2810) e Sunan At-Tirmidhii (no.1521); 

classificado como “Sahiih” por Chaikh Al-Albaanii. 

 

E todos louvores são para Allah e que os Elogios e a Paz de Allah estejam 

sobre o nosso Profeta Muhammah ملسو هيلع هللا ىلص, a sua Família, os seus 

Companheiros  e todos aqueles que o seguem em retidão até o Dia do 

Julgamento.  

 

Traduzido por: Abu Faysal Ali Alburtugaali. 
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