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م اهلل الرحمن الرحيمبس  
În numele lui Allah, Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

 

Câteva dintre drepturile Profetului Mohammed  

 asupra comunităţii sale (Ummah) (ملسو هيلع هللا ىلص)

~ Fie ca Allah să ne ajute să le îndeplinim! Amin! ~ 

 

1. Credinţa în Mesajul său final 

Allah Cel Atotputernic spune:  

„Credeţi în Allah şi în Trimisul Său (...)” 

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 57:7] 

De asemenea, Allah  Cel Atotputernic spune:  

„Mohammed nu este tată niciunuia dintre 

bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi 

încheietorul Profeţilor (...)” [Traducerea sensurilor 

Nobilului Coran, 33:40] 

 

2. A-l asculta,  a-l urma pe el şi  a judeca după 

învăţăturile sale 

Allah Cel Atotputernic spune:  

„Însă, nu! (Jur) pe Domnul Tău! Nu vor crede ei 

(cu adevărat) până ce nu te vor lua pe tine ca judecător 

pentru cele care se iscă între ei şi nu vor mai afla în 

sufletele lor temere faţă de ceea ce tu ai hotărât şi nu 
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se vor supune cu desăvârşită supunere (hotărârii 

tale).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:65] 

De asemenea, Allah Cel Atotputernic spune:  

„(...) Ceea ce Mesagerul vă dăruieşte (hotărăşte, 

porunceşte) primiţi (faceţi) şi toate cele de la care vă 

opreşte, de la acelea opriţi-vă (şi nu faceţi) (...)” 

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 59:7] 

 

3. A îl iubi pe el mai mult decât pe tine însuţi,  

propriii părinţi şi copii 

Allah Cel Atotputernic spune:  

„Spune: «Dacă părinţii voştri, fiii voştri, soţiile 

voastre, clanul vostru, bunurile pe care le-aţi 

dobândit, negoţul de a cărui lâncezire vă temeţi şi 

locuinţele de care sunteţi mulţumiţi vă sunt vouă mai 

scumpe decât Allah, decât Trimisul Său şi decât lupta 

pe Calea Lui, atunci aşteptaţi-vă să vină Allah cu 

Porunca Sa!» Iar Allah nu călăuzeşte neamul de 

nelegiuiţi!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 

9:24] 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Niciunul dintre voi nu crede (cu adevărat) până 

când eu nu sunt mai iubit de el decât copilul lui, tatăl 

său și decât toți oamenii.” (Ibn Majah) 
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4. A nu depăşi limitele dragostei lui 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„Tu, (Mohammed), nu ai niciun amestec în 

aceasta; fie că El primeşte căinţa lor, fie că îi 

osândeşte, pentru că ei sunt cu adevărat făcători de 

rău.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran,  3:128] 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu exageraţi slăvindu-mă, așa cum creștinii l-au 

slăvit pe Isus, fiul Mariei (...)” (Al-Bukhari) 

 

5. A-l sprijini pe el 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„(...) Cei ce cred în el (în Profet) şi îl susţin, şi îl 

ajută, şi urmează Lumina (Coranul) care a fost 

pogorâtă cu el, aceia vor fi izbânditori.” [Traducerea 

sensurilor Nobilului Coran, 7:157] 

 

6. A răspândi mesajul său 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„Spune (o, Mohammed): «Aceasta este calea mea! 

Eu chem la Allah, eu şi cei care m-au urmat, bizuindu-

ne pe o dovadă limpede! (...)” [Traducerea sensurilor 

Nobilului Coran, 12:108] 
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Mesagerul lui Allah(Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Transmiteţi de la mine fie şi numai un singur 

verset (...).” (At-Tirmidhi) 

 

7. A-l sprijini şi a îl cinsti 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„Noi te-am trimis pe tine ca martor, vestitor de 

bine şi prevenitor, ~ Pentru ca voi să credeţi în Allah 

şi în Trimisul Său şi pentru ca să-l sprijiniţi şi să-l 

cinstiţi (pe Profet) şi să-L preamăriţi dimineaţa şi 

seara (pe Allah).” [Traducerea sensurilor Nobilului 

Coran, 48:8-9] 

 

8. A îi iubi şi a îi respecta pe membrii familiei sale 

şi pe companionii săi 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„(...) Spune: «Eu nu vă cer vouă pentru aceasta 

răsplată, afară de prietenia faţă de ruda apropiată.» 

(...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran,  42:23] 

De asemenea, Allah Cel Atotputernic spune: 

„Profetul este mai milostiv faţă de 

dreptcredincioşi decât îşi sunt ei înşişi, iar soţiile sale 

sunt mamele lor (...)” [Traducerea sensurilor 

Nobilului Coran, 33:6] 
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Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu-i insultaţi pe companionii mei (...)” (Ibn 

Majah) 

De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, eu las printre voi două lucruri de 

care, dacă vă țineți ferm, nu veți greşi după mine. 

Unul dintre ele este mai mare decât celălalt: Cartea lui 

Allah este o frânghie extinsă de la Cer la Pământ, și 

familia mea - oamenii din casa mea - și ei nu se vor 

scinda până când nu se vor întâlni la Hawd1, aşa că 

aveţi grijă cum vă purtaţi cu ei după mine.” (At-

Tirmidhi) 

 

9. A invoca Binecuvântările lui Allah asupra sa de 

fiecare dată când este menţionat numele său 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„Allah şi îngerii Săi Se roagă pentru Profet. O, voi 

ce care credeţi, rugaţi-vă pentru el şi salutaţi-l pe el cu 

tot respectul.” [Traducerea sensurilor Nobilului 

Coran, 33:56] 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

                                                           
1 Fântâna pe care Allah i-a garantat-o Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), oricine bea din ea o dată nu va mai simţi niciodată setea 
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„Cel zgârcit este cel în fața căruia eu sunt 

menţionat şi nu invocă binecuvântări asupra mea.” 

(At-Tirmidhi, clasificat sahih de către Al-Albani) 

 

10. Alianţa cu aliaţii săi şi ura împotriva 

duşmanilor săi 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„Nu vei afla (o, Mohammed) un neam de oameni 

care crede în Allah şi în Ziua Judecăţii, care să se 

apropie (să iubească sau să ia ca ’aulia’ (prieteni, 

protectori) de cei care I se împotrivesc lui Allah (care 

arată duşmănie faţă de El şi faţă de religia Sa, care Îi 

încalcă Poruncile şi Legile) şi Mesagerului Său (aici nu 

se face referire la nemusulmani, ci la acele persoane care 

arată duşmănie faţă de Allah, de religia Sa şi de 

mesagerii Săi) (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului 

Coran,  58:22] 

 

11. A Îl adora pe Allah în conformitate cu 

învăţăturile autentice ale Profetului Său (Sunnah) 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă 

frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în 

Ziua de Apoi (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului 

Coran, 33:21] 
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Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa) a spus: 

 „Cel care inovează un lucru în religia noastră 

(dīn), va fi respins.” (Bukhari şi Muslim) 

 

12. A studia biografia sa şi a-i urma exemplul 

Allah Cel Atotputernic spune: 

„Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă 

frumoasă (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului 

Coran, 33:21] 

 

13. A respecta sanctitatea moscheii sale, a 

oraşului şi a mormântului său 

Allah Cel Atotputernic spune:  

„O, voi cei care credeţi! Nu ridicaţi glasurile 

voastre peste glasul Profetului şi nu strigaţi când 

vorbiţi cu el, aşa cum strigaţi voi unii la alţii (...)” 

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 49:2] 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

„O, Allah, nu face din mormântul meu un idol 

care poate fi venerat!”  (Ahmad) 

De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 
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„(...) Am făcut Medina un sanctuar sigur (...).” 

(Bukhari şi Muslim) 
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