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În numele lui Allah Ar-Rahman (Cel Milostiv), Ar-

Rahīm (Cel Îndurător) 
 

 

Introducere 

 

Toată Slava I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, și toate 

Binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, 

asupra familiei sale, a companionilor săi și asupra tuturor celor 

care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel 

Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecății! 

 

Deoarece principiul Unicităţii lui Allah s-a aflat la baza 

Misiunii lui Mohammed ibn ‘Abd Allah (Pacea și binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) și pentru că această Misiune a fost, de 

fapt, o continuare a misiunilor Profeților care l-au precedat, după 

cum spune Allah în Nobilul Coran: 

ةْ ُْكلْ ْفِيْث نَابَعََْْولَقَدْ ﴿ ُسوًلْْأُمَّ بُُدواْأَنِْْرَّ َْْاع  تَنِبُواّْللاَّ  :36)النحل (﴾الطَّاُغوتََْْواج 

„Noi am trimis la fiecare comunitate un Trimis (ca să le 

spună): «Adorați-L pe Allah şi țineți-vă departe de Taghut 

(oricine este adorat în afară de Allah)!(…)»” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 16:36] 

și pentru că opoziția față de erezie și falsitate în diversele sale 

forme de manifestare au format nucleul acestei credințe, este 

datoria fiecărui musulman să fie bine informat în legătură cu 

religia sa și să Îl adore pe Allah, după cum poruncește Shariʻah 

(Legislaţia islamică). 

Musulmanii din generațiile anterioare au avut un concept clar 

cu privire la religia lor, pentru că toate credințele, acțiunile și  

relațiile lor au fost în conformitate cu Nobilul Coran și cu Sunnah. 

 

Sheikh ʻAbd Al-

ʻAzīz ibn ʻAbd 

Allah ibn Baz 
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Mai târziu, mulți dintre musulmani au deviat de la această 

Cale Dreaptă – Calea Cărții și a Tradiției – și s-au împărțit în 

grupuri privind toate chestiunile legate de religie, precum și acele 

chestiuni legate de politică și legile care reglementează viața lor 

de zi cu zi. Drept rezultat, au apărut inovațiile eretice, falsitatea și 

vrăjitoria. Toate aceste lucruri au servit drept intrare ușoară 

pentru dușmanii Islamului, pentru a ataca Islamul și pe adepții 

acestuia. 

ʻUlamā (învățații) Islamului au avertizat împotriva acestor 

inovații prin scrierile lor din toate perioadele istoriei, atât în 

trecut, cât și în prezent. Această broșură, intitulată Stabilirea 

dovezilor referitoare la regulamentul pentru cei care caută ajutor 

la altcineva în afară de Allah sau a avea încredere în vrăjitori si 

clarvăzători, scrisă de eminența sa, sheikh ̒ Abd Al-ʻAzīz ibn ̒ Abd 

Allah ibn Baz, este formată din trei eseuri: 

1. Regulamentul pentru cei care caută ajutor la Profet (Pacea 

și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); 

2. Regulamentul pentru cei care caută ajutor la djinni și la 

demoni şi care le fac promisiuni; 

3. Regulamentul pentru adorarea prin anumite inovații 

derivate din credințele eretice și politeiste. 

Președinția Direcțiilor de Cercetare Islamică Iftah, Daʻwah și 

Călăuzire are plăcerea de a prezenta această broșură, ca o 

contribuție la instruirea musulmanilor împotriva  ereziilor și a 

superstițiilor, pentru ca, astfel, aprecierea generală și înțelegerea 

Islamului să crească. 

Fie ca Allah Cel Atotputernic să facă această broșură 

folositoare pentru toți musulmanii; pentru că, într-adevăr, doar 

Allah acordă succesul! Pacea lui Allah fie asupra Profetului 

Mohammed, asupra familiei sale și a companionilor săi!  
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Primul eseu 

~ Regulamentul pentru cei care caută 

ajutor la Profet (Pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) ~ 

 

Toată Slava I se cuvine lui Allah și toate Binecuvântările lui 

Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei 

sale, a companionilor săi și asupra tuturor celor care urmează 

Calea Sa cea Dreaptă! 

 

Revista săptămânală Al-Mujtama din Kuweit a publicat în 

ediția cu numărul 15 din 19 aprilie 1390 (1970) o poezie numită 

„În amintirea naşterii Profetului”, ce conținea suplicații adresate 

Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), prin 

care îl rugau să ajute Ummah (comunitatea musulmană), salvând-o 

de dezacordurile și neînțelegerile reciproce. Poezia, semnată de 

cineva cu numele de Aminah, suna în felul următor: 

 „O, Profet al lui Allah, vino în ajutorul unei lumi prinse în 

flăcările unui război! 

O, Profet al lui Allah, vino să salvezi Ummah, care este 

cufundată în întunericul îndoielilor de atât de mult timp! 

O, Profet al lui Allah, vino să salvezi Ummah, care a pierdut 

viziunea din vedere în pustiul suferinței… etc.”   

Și poezia se încheie cu următoarele versuri: 

„O, Profet al lui Allah, vino să salvezi Ummah, care este 

cufundată în întunericul îndoielilor de atât de mult timp, roagă-te! 

Adu o victorie rapidă, așa cum ai făcut în bătălia de la Badr, 

atunci când L-ai invocat pe Preaînaltul și iată! Înfrângerea a fost 
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transformată într-o victorie glorioasă, într-adevăr Allah are 

soldați pe care tu nu îi vezi.” 

Astfel, persoana care a scris această poezie se roagă Profetului 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), căutând ajutorul 

lui pentru a salva Ummah și a-i asigura o victorie rapidă; ea uită 

sau ignoră faptul că victoria este asigurată numai de Allah și că 

aceasta nu se află nici în mâinile Profetului (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și nici în cele ale oricărei 

alte creaţii. Allah Cel Atotputernic spune în Nobilul Coran:  

رَُْْوَما﴿   ْْالنَّص  ِِْْعندِِْْمنْ ْإِلَّ  :126)عمرانْآل(ْ﴾ال َحِكيمِْْال َعِزيزِّْْللاَّ

„(…)Victoria nu poate veni decât de la Allah, Al-ʻAzīz 

(Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Înţeleptul).” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 3:126] 

ُكمُْْإِن﴿ ُْْيَنُصر  ُذل ُكمْ َْوإِنْلَُكم ْ َْغالِبَْْفََلّْْللاَّ نْيَنُصُرُكمْالَِّذيَْذاْفََمنْيَخ  ْم 

ِده  :160)عمرانْآل  (﴾بَع 

„Dacă Allah vă face să izbândiți, nimeni nu vă va putea 

birui, dar de vă va părăsi pe voi, cine este acela care ar putea 

să vă ajute după El?(...)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 3:160] 

Versetele Coranului cel Nobil, precum și consensul 

comunității musulmane (Ummah) au stabilit că Allah Cel 

Atotputernic a creat toate ființele umane pentru ca acestea să Îl 

adore. El i-a trimis pe Mesageri (Pacea fie asupra lor!) și a revelat 

Cărțile pentru a le arăta modul în care ei trebuie să facă aceasta și 

calea misiunii. În acest sens, Allah Cel Atotputernic afirmă în 

Nobilul Coran:   

نسَْْال ِجنََّْْخلَق تَُْْوَما﴿   ِ َْْواْل  بُُدونِْْإِلَّ  :56)الذاريات(ْ﴾لِيَع 

„Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să 

Mă adore.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 51:56] 
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ةْ ُْكلْ ْفِيْبََعث نَاَْولَقَدْ ﴿   ُسوًلْْأُمَّ بُُدواْأَنِْْرَّ َْْاع  تَنِبُواّْللاَّ  ﴾الطَّاُغوتََْْواج 
 :36)النحل(

„Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis (ca să le 

zică): «Adorați-L pe Allah şi țineți-vă departe de Taghut 

(oricine este adorat în afară de Allah)!(…)»” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 16:36] 

َسل نَاَْوَما﴿ ُسولْ ِْمنْقَب لِكَِْْمنْأَر  ْْرَّ هََْْلْْأَنَّهُْْإِلَي هِْْنُوِحيْإِلَّ
ْْإِلََٰ ْأَنَاْإِلَّ

بُُدونِْ  :25)األنبياء( ﴾فَاع 

„Şi Noi nu am trimis înaintea ta niciun Profet fără să nu-i 

revelăm lui: «Nu există altă divinitate în afară de Mine, deci 

adorați-Mă pe Mine!»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 21:25] 

ِكَمتْ ِْكتَابْ ْالر﴿ لَتْ ْثُمَّْْآيَاتُهُْْأُح  بُُدواْأَلَّْ(1ْ)َْخبِيرْ َْحِكيمْ ْلَُدنْ ِْمنْ ْفُص  ْْتَع  ْإِلَّ

َْ  :2-1)هود (﴾(2)ْيرْ َوبَشِْْنَِذيرْ ِْمن هُْْلَُكمْ ْإِنَّنِيّْللاَّ

 „Alif, Lam, Ra’. Aceasta este o Carte ale cărei versete 

sunt bine întocmite, apoi tâlcuite de către un Înțelept, 

Bineștiutor (Hakīm, Khabīr). ~ Nu-L adorați decât pe Allah! Iar 

eu sunt (trimis) pentru voi de la El, ca prevenitor şi vestitor de 

bine.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 11:1-2] 

Din versetele de mai sus reiese clar faptul că Allah Cel 

Atotputernic a creat ființele umane și djinnii cu un singur scop: să 

Îl adore doar pe El și să nu Îi atribuie niciun partener. El a spus în 

mod clar că Mesagerii (Pacea fie asupra lor!) au fost trimiși pentru 

a-i invita pe oameni la această adorare și pentru a interzice ceea ce 

este contrar acesteia: versetele din Nobilul Coran sunt clare și 

categorice atunci când afirmă că numai și numai pe Allah trebuie 

să Îl adorăm. Această adorare implică credința în Unicitatea lui 

Allah și ascultarea Lui, urmarea Poruncilor Sale și abținerea de la 

tot ceea El a interzis. Allah a Poruncit aceste principii în 

numeroase versete: 
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ْْأُِمُرواَْوَما﴿ بُُدواْإِلَّ َْْلِيَع  لِِصينَّْْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ   :5)البينة(ْ﴾ُحنَفَاءَْْالد 

„Şi, de fapt, nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva 

(față de ceea ce li s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în 

afară de adorarea (doar a) lui Allah, şi să fie devotați religiei 

Sale şi să fie hunafa’ (să stea departe de politeism şi să încline 

spre monoteism)(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 98:5] 

﴿ْ َعلْ ْلَّ َِْْمعَْْتَج  ًهاّْللاَّ ُموًماْفَتَق ُعدَْْآَخرَْْإِلََٰ ُذوًلَْْمذ  خ   :22)اْلسراء( ﴾مَّ

„Nu pune lângă Allah un alt zeu, ca să nu șezi rușinat şi 

alungat!” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 17:22] 

بُدِْْبِال َحقْ ْال ِكتَابَْْإِلَي كَْْأَن َزل نَاْإِنَّا﴿ َْْفَاع  لًِصاّْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ  ِْْأََلْ(2ْ)ْالد  ْلِِلَّ

ينُْ  :3-2)الزمر( ﴾ال َخالِصُْْالد 

„Noi ți-am trimis Cartea în tot adevărul, deci adoră-L pe 

Allah, arătându-I numai Lui credință! ~ Lui Allah I se cuvine 

credință curată(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 39:2-3] 

Versetele care tratează acest concept sunt nenumărate în 

Nobilul Coran. Toate acestea indică necesitatea sincerității în 

adorarea lui Allah și a renunțării la adorarea tuturor celorlalți, 

inclusiv a Profeților (Pacea fie asupra lor). Nu există nicio îndoială 

că „duʻā” (suplicația) este o formă vitală și cuprinzătoare de 

adorare; aceasta trebuie să Îi fie adresată cu toată sinceritatea doar 

lui Allah, aşa cum El, Cel Atotputernic, ne spune în Nobilul Coran: 

ُعوا﴿ َْْفَاد  لِِصينَّْْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ   :14)غافر( ﴾ال َكافُِرونََْْكِرهََْْولَوْ ْالد 

„Deci chemați-L pe Allah, cu credință numai în El, chiar 

dacă voia necredincioșilor (nu este aceasta)!” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 40:14] 

ِْْال َمَساِجدََْْوأَنَّْ﴿ ُعواْفََلْْلِِلَّ َِْْمعَْْتَد   :18)الجن( ﴾أََحًداّْللاَّ
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„Şi moscheile sunt pentru Allah (Cel fără parteneri), deci 

nu invocați pe nimeni împreună cu Allah!” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 72:18] 

Acest lucru este valabil pentru toate creațiile, inclusiv pentru 

Profeți (Pacea fie asupra lor!), deoarece cuvântul „Ahad” din limba 

arabă este un substantiv nedeterminat folosit în contextul negării 

totale. Prin urmare, el se aplică tuturor, cu excepția lui Allah Cel 

Atotputernic. Allah Preaînaltul spune: 

عَُْْوَلْ﴿ ُِْْدونِِْْمنْتَد  كََْْوَلْْيَنفَُعكََْْلَْْماّْللاَّ  :106)يونس( ﴾يَُضرُّ

„Şi nu chema în locul lui Allah ceea ce nu-ți este spre folos 

şi nici spre stricăciune(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului 

cel Nobil, 10:106] 

Acest verset îi este adresat Profetului Mohammed (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Nu este nevoie să mai 

spunem că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) s-a bucurat de Protecție Divină în ceea ce priveşte orice fel de 

credință politeistă; scopul acestui verset este acela de a îi atenţiona 

pe ceilalţi. Allah Cel Atotputernic spune: 

 :106)يونس ( ﴾َنْالظَّالِِمينَْفَإِنْفََعل َتْفَإِنََّكْإًِذاْمْ ﴿

„(…)căci de vei face (aceasta), vei fi (tu) dintre cei 

nelegiuiți!” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

10:106] 

Astfel, cel mai de seamă dintre oameni, și anume Profetul 

Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a 

fost avertizat asupra faptului că, dacă va invoca pe oricine 

altcineva în afară de Allah, va fi considerat a fi nelegiuit. Ce putem 

spune atunci de celelalte ființe umane? 

Trebuie subliniat faptul că termenul dhulm (fărădelege) este 

folosit în sensul de shirk major, care este politeismul. Allah Cel 

Atotputernic spune: 
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 :254)البقرة(ْ﴾الظَّالُِمونَُْْهمَُْْوال َكافُِرونَْ﴿

„(…)Necredincioșii sunt nelegiuiți!” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 2:254] 

ِركْ َْلْْبُنَيَّْْيَاْيَِعظُهُْْوََْوهُِْْلب نِهِْْلُق َمانُْْقَالََْْوإِذْ ﴿ ِْْتُش  كَْْإِنَّْْْبِالِلَّ ر  ْلَظُل مْ ْالش 

 :13)لقمان( ﴾َعِظيمْ 

„Şi i-a zis Luqman fiului său, sfătuindu-l pe el: «O, fiule! 

Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtași este 

fărădelege mare!»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 31:13] 

Este evident din toate aceste versete că invocarea oricui 

altcuiva în afară de Allah, fie că este vorba despre morți, copaci 

sau idoli, etc., înseamnă a-I atribui parteneri lui Allah în adorare; și 

contrazice scopul pentru care Allah a creat ființele umane și djinnii 

și pentru care a trimis Profeți (Pacea fie asupra lor!), revelându-le 

acestora Mesajele Divine, pentru ca ei să le transmită oamenilor și 

să îi invite să se comporte în conformitate cu acestea. Este şi sensul 

frazei „Nu există divinitate în afară de Allah”; care afirmă că 

nimeni și nimic nu trebuie să fie adorat în afară de Allah Cel 

Atotputernic. În Nobilul Coran este menţionat: 

لِكَْ﴿
َٰ
َْْبِأَنََّْْذ ُعونََْْماَْوأَنَّْْال َحقُُّْْهوَّْْللاَّ  :30)نلقما( ﴾ال بَاِطلُُْْدونِهِِْْمنْيَد 

„Aceasta pentru că Allah este Adevărul, iar ceea ce 

cheamă ei în locul Lui sunt vorbe deșarte(…)” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 31:30] 

Aceasta este esența religiei și principiul fundamental al 

credinței noastre; și nicio adorare nu este adevărată până când acest 

principiu nu este cu adevărat acceptat. Allah Cel Atotputernic în 

Nobilul Coran: 

تَْْلَئِنْ ْقَب لِكَِْْمنْالَِّذينََْْوإِلَىْإِلَي كَْْأُوِحيََْْولَقَدْ ﴿ َرك  بَطَنَّْْأَش  َْعَملُكَْْلَيَح 

 :65)الزمر(ْ﴾ال َخاِسِرينَِْْمنََْْولَتَُكونَنَّْ
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„Vi s-a revelat ție şi acelora de dinaintea ta: «De Îi vei face 

asociați lui Allah, vor fi în zadar faptele tale şi vei fi tu printre 

aceia care pierd.»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 39:65] 

َرُكواَْولَوْ ﴿ اَْعن ُهمْلََحبِطَْْأَش  مََْْكانُواْمَّ  :88)األنعام( ﴾لُونَْيَع 

„(…)dacă ei i-ar fi alăturat Lui asociați, ar fi fost în deșert 

(tot) ceea ce ei au făcut.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 6:88] 

Religia Islamului se bazează pe două principii măreţe: 

1. nimeni nu trebuie să fie adorat în afară de Allah; 

2. adorarea trebuie să fie făcută în conformitate cu învățăturile 

Profetului lui Allah, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!).  

Aceasta este semnificația mărturisirii de credință (şahādah): 

„Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de 

Allah şi mărturisesc că Mohammed este Robul şi Trimisul 

Său.”  

Prin urmare, invocarea morților, chiar dacă aceștia au fost 

Profeți, sau a idolilor, a copacilor și a pietrelor, precum și căutarea 

ajutorului lor prin oferirea de sacrificii sau rugăciuni și prosternări 

ar reprezenta o contradicție în ceea ce priveşte acest principiu. 

Acest fapt reprezintă un act de asociere a altora ca domni ai 

creației alături de Allah Cel Atotputernic; și, de asemenea, acest 

fapt reprezintă facerea de rivali lui Allah Cel Atotputernic. Cu alte 

cuvinte, va fi o negare a acestui principiu de bază. De asemenea, 

trebuie menționat faptul că oricine introduce în religie ceva care nu 

a fost permis de Allah Cel Atotputernic nu respectă semnificația 

mărturisirii că „Mohammed este Trimisul lui Allah”. Allah 

Preaînaltul spune: 

نَا﴿ نثُوًراَْهبَاءًْْفََجَعل نَاهَُْْعَملْ ِْمنْ َْعِملُواَْماْإِلَىََْْٰوقَِدم   :23)الفرقان(ْ﴾مَّ
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„Şi vom veni la faptele pe care ei le-au făcut şi le vom 

preschimba pe ele în țărână risipită.” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 25:23] 

Faptele la care se face referire aici sunt cele ale celor care și-

au petrecut viața în credințe politeiste. În această categorie de fapte 

se încadrează, de asemenea, inovațiile, acele chestiuni ce nu au fost 

permise de Allah; în Ziua Judecății, aceste fapte vor fi 

preschimbate în țărână risipită, pentru că nu au fost realizate în 

conformitate cu Călăuzirea Divină. Profetul Mohammed (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus într-un hadith 

autentic:  

َدثََْْمنْ ﴿ ِرنَاْفِيْأَح   متفق عليه ﴾َردْ ْفَهُوَِْْمن هُْْلَي سََْْماَْهَذاْأَم 

„Cel care inovează un lucru în această chestiune a noastră 

(adică Islamul), acesta îi va fi respins (de către Allah).” (Al-

Bukhari şi Muslim) 

Scriitoarea pe care am citat-o mai înainte i-a adresat o 

suplicație Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!), cerându-i ajutorul. Astfel, ea I-a întors spatele Stăpânului 

creației, în ale Cărui Mâini se află atât victoria, cât și înfrângerea, 

Singurul care poate dărui oricare dintre acestea. Nu încape nicio 

îndoială asupra faptului că această acțiune este o încălcare gravă a 

principiului monoteismului și este shirk (politeism), a cărei 

consecință va fi una deosebit de mare. Allah Preaînaltul ne-a 

Poruncit să Îl invocăm doar pe El și să Îi cerem ajutorul, 

Promiţându-ne că ne va răspunde; şi, de asemenea, amenințându-i 

cu pedepse mari pe cei care sunt aroganți. Allah Preaînaltul spune: 

ُعونِيَْربُُّكمَُْْوقَالَْ﴿ تَِجبْ ْاد  بُِرونَْْالَِّذينَْْإِنَّْْْلَُكمْ ْأَس  تَك  ْاَدتِيِعبََْْعنْ ْيَس 

ُخلُونَْ  :60)غافر( ﴾َداِخِرينََْْجَهنَّمََْْسيَد 

„Şi Domnul vostru zice: «Chemați-Mă şi Eu vă voi 

răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore 
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vor intra în Gheena umiliți.»” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 40:60] 

Acest verset subliniază faptul că suplicația este o formă de 

rugăciune și că destinul celor aroganți este Focul Iadului. Dacă 

aceasta este pedeapsa pentru cel care a evitat să I se roage lui  

Allah, care este atunci situaţia unei persoane care invocă pe 

altcineva în afară de Allah, în timp ce Allah este Cel Atotputernic, 

Cel Apropiat, Cel Care Răspunde. În Nobilul Coran găsim: 

َوةَْْأُِجيبُْْْقَِريبْ ْفَإِن يَْعن يِْعبَاِديَْسأَلَكََْْوإَِذا﴿ َْْدَعانِْْإَِذاْالدَّاعَِْْدع 

تَِجيبُوا ِمنُواْلِيْفَل يَس  ُشُدونَْْمْ لََعلَّهُْْبِيَْول يُؤ   :186)البقرة( ﴾يَر 

„Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, (spune-le) 

Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci 

când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi răspundă şi să creadă în 

Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziți!” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 2:186] 

Într-un hadith autentic, s-a relatat că Profetul Mohammed 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că 

suplicația (duʻā) este un act de credință, fapt pentru care l-a 

avertizat pe vărul său, ̒ Abd Allah ibn Abbas (Allah să fie mulţumit 

de el!) după cum urmează:  

فَظِْ﴿ َْْاِح  فَظ كَّْْللَاَّ فَظِْ,ْيَح  َْْاِح  هُّْْللَاَّ أَلْ َْسأَل تََْْوإَِذا,ْتَُجاَهكَْْتَِجد  َْْفَاس  َْوإَِذا,ّْللَاَّ

تََعن تَْ تَِعنْ ْاِس  ِْْفَاس  ِمِذيُّْ جامع  ﴾بِالَِلَّ  وهوْصحيحْاَلت ر 

„(...)Fii conştient de (existenţa lui) Allah şi El te va proteja 

pe tine! Fii conştient (de existenţa lui) Allah şi Îl vei afla pe El 

alături de tine. Atunci când ceri (ceva), cere de la Allah, iar 

dacă tu cauţi ajutor, caută ajutorul la Allah.” (At-Tirmidhi) 

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, de 

asemenea: 
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ُعوَْوه وََْْماتََْْمنْ ﴿ ُِْْدونِِْْمنْ ْيَد   البخاريْصحيح ﴾النَّارََْْدَخلَْْنِد ًاّْللاَّ

 „Oricine moare în timp ce încă invocă orice altceva ca 

partener al lui Allah va intra în Iad.” (Al-Bukhari) 

Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost întrebat care este cel mai mare păcat, el (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: 

َمِش،َْعنِْ﴿ ،ْأَبِيَْعنْ ْاألَع  ِروَْعنْ َْوائِل  بِيَل،ْب نَِْْعم  َِْْعب دُْْقَالَْْقَالَُْْشَرح  ّْللاَّ

َِْْرُسولَْْيَاَْرُجلْ ْقَالَْ ن بِْْأَىُّّْْللاَّ بَرُْْالذَّ ِِْْعن دَْْأَك  ُعوَْْأَنْ ْ"ْقَالَّْْللاَّ ِْْتَد  ْنًِد ا،ْلِِلَّ

 البخاريْصحيح ﴾."َْخلَقَكََْْوه وَْ

 „A Îi asocia pe cineva lui Allah (a Îi face parteneri), deşi 

El este Cel care te-a creat.” (Al-Bukhari) 

Așadar, oricine se roagă oricui altcuiva în afară de Allah sau 

caută ajutor la altcineva în afară de Allah, indiferent dacă acesta 

este un Profet, un djinn sau orice altceva, se face vinovat de 

asociere de parteneri în adorare lui Allah. Cu privire la rugămințile 

adresate unei persoane în viață și care se află în fața noastră, acesta 

nu este considerat a fi un act de shirk, pentru că este normal să 

căutăm ajutor la cei din jur în lucruri care țin de viața pământească; 

este o practică normală și acceptată printre musulmani. Allah 

Preaînaltul spune în Nobilul Coran, într-o relatare despre Moise 

(Pacea fie asupra sa!): 

تََغاثَهُْ﴿ هِِْْمنْ ْالَِّذيَْعلَىِْشيَعتِهِِْْمنْالَِّذيْفَاس   :15)القصص(ْ﴾فََوَكَزهَُْْعُدو 

„(…)Cel din tabăra lui l-a chemat în ajutor împotriva 

celui dintre dușmanii lui(…)” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 28:15] 

Astfel, în chestiunile zilnice legate de aspectele materiale 

asupra cărora orice fiinţă umană deţine controlul, o persoana poate 
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solicita ajutorul unei alte persoane, fără a fi considerat a fi un act 

de adorare 

Și într-un alt verset care aparține, de asemenea, unei relatări 

despre Moise (Pacea fie asupra sa!), ni se spune: 

ِمْالظَّْ﴿ نِيِْمَنْال قَو  ْنَج   ﴾الِِمينَْفََخَرَجِْمن َهاَْخائِفًاْيَتََرقَُّبْْقَاَلَْرب 
 :21)القصص(

„Şi a ieșit din ea (din cetate), așteptând cu frică (să nu fie 

ajuns din urmă de cei care îl căutau).” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 28:21] 

Astfel, omul caută ajutor la semenii lui în timp de război sau 

în momentele dificile. Allah Cel Atotputernic i-a poruncit 

Profetului său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să 

le transmită oamenilor că el (Profetul, pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) nu le poate face nici bine, nici rău. În Nobilul 

Coran găsim: 

ُعوْإِنََّماْقُلْ ﴿ ِركَُْْوَلَْْرب يْأَد   :20)الجن(ْ﴾أََحًداْبِهِْْأُش 

„Spune (o, Mohammed): «Cu adevărat, Îl invoc numai pe 

Domnul meu (Allah, Cel fără parteneri) şi nu-I fac Lui niciun 

asociat!»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 72:20] 

لِكَُْْلْْإِن يْقُلْ ﴿ اْلَُكمْ ْأَم   :21)الجن( ﴾َرَشًداَْوَلَْْضر ً

„Spune (o, Mohammed): «Nu stă în puterea mea să vă fac 

vreun rău (nici să previn orice rău pe care Allah vi l-a prescris), 

nici să vă călăuzesc pe Calea cea Dreaptă!»” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 72:21] 

ْْقُل﴿ لِكُْْلَّ اَْوَلْْنَف ًعاْلِنَف ِسيْأَم  َْْضر ً َُْْشاءََْْماْإِلَّ لَمُُْْكنتَُْْولَوْ ّْْللاَّ ْال َغي بَْْأَع 

تُْ ثَر  تَك  وءَُْْمسَّنِيََْْوَماْال َخي رِِْْمنََْْلس  ْْأَنَاْإِنْ ْْالسُّ مْ َْوبَِشيرْ ْنَِذيرْ ْإِلَّ ْل قَو 

ِمنُونَْ  :188)رافاألع( ﴾يُؤ 
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„Spune (o, Mohammed): «Eu nu stăpânesc niciun folos 

pentru mine şi nicio stricăciune, în afară de ceea ce Voiește 

Allah. Dacă eu aș fi știut necunoscutul, aș avea prisosință de 

bunuri şi nu m-ar atinge răul. Dar eu nu sunt decât un 

prevestitor şi un binevestitor pentru oamenii care cred.»” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 7:188] 

Versetele coranice care se referă la acest concept sunt 

numeroase. Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) nu a invocat niciodată pe nimeni în afară de 

Allah și nu a căutat ajutor niciodată la nimeni în afară de El; el 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) L-a implorat pe 

Allah Cel Atotputernic în timpul bătăliei de la Badr și L-a rugat să 

îi acorde victoria împotriva dușmanilor săi, spunând: „O, Allah, 

îndeplinește-Ți promisiunea față de mine!” El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat să repete aceste 

cuvinte atât de mult încât prietenul și companionul său, Abu Bakr 

(Allah să fie mulțumit de el!), i-a spus: „O, Profet al lui Allah, L-

ai implorat suficient pe Domnul tău, cu siguranță Allah Își va 

îndeplini promisiunea față de tine!” În acest context, Allah a 

revelat următoarele versete din Nobilul Coran: 

تَِغيثُونَْْإِذْ ﴿ تََجابََْْربَُّكمْ ْتَس  ُكمْ ْأَن يُْكمْ لَْْفَاس  ِدفِينَْْال َمَلئَِكةِِْْمنَْْبِأَل فْ ُْمِمدُّ ُْمر 

َُْْجَعلَهَُْْوَما(9ْ) َرىْإِلَّّْْللاَّ رَُْْوَماْقُلُوبُُكمْ ْبِهَِْْولِتَط َمئِنَّْْبُش  ْْالنَّص  ِْعن دِِْْمنْ ْإِلَّ

ِْ َْْإِنَّّْْللاَّ  :10-9)األنفال( ﴾(11)َْحِكيمْ َْعِزيزْ ّْللاَّ

„(Aduceți-vă aminte) când voi cereați ajutor Domnului 

vostru şi El v-a răspuns numaidecât: «Eu voi să vă vin în 

ajutor cu o mie de îngeri, rânduiți unul după altul!» ~ Allah nu 

l-a făcut decât pentru a fi bună vestire, pentru ca inimile 

voastre să-şi găsească liniștea cu ea. Şi nu este victorie decât 

numai de la Allah. Allah este ʻAzīz (Invincibil, Atotputernic), 

Hakīm (Înţelept).” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

8:9-10] 

Astfel, Allah Cel Atotputernic le amintește de chemarea lor 

întru ajutor și cum El le-a răspuns trimițând drept întăriri îngeri și 
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le amintește, de asemenea, că victoria nu este de la îngeri, ci 

aceştia au fost trimiși doar pentru a transmite vestea cea bună a 

victoriei și a satisfacției. Allah Preaînaltul spune: 

رَُْْوَما﴿ ْْالنَّص  ِِْْعندِِْْمنْ ْإِلَّ  :126)عمرانْآل(ْ﴾ال َحِكيمِْْال َعِزيزِّْْللاَّ

„(...)Victoria nu poate veni decât de la Allah, ʻAzīz 

(Invincibil, Atotputernic), Hakīm (Înţelept).” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 3:126] 

ُْْنََصَرُكمَُْْولَقَدْ ﴿ رْ ّْللاَّ َْْاتَّقُوافَْْْأَِذلَّة َْْوأَنتُمْ ْبِبَد  ُكُرونَْْلََعلَُّكمْ ّْللاَّ ْآل(ْْ﴾تَش 

 :123)عمران

„Allah v-a făcut biruitori la Badr, măcar că erați umili. 

Deci fiți cu frică de Allah şi poate că voi o să fiți mulțumitori!” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 3:123] 

Atunci Allah le-a acordat ajutorul în bătălia de la Badr; 

armele, puterea de a lupta și îngerii au fost factorii care le-au adus 

victoria și veștile bune; acestea au fost doar mijloacele prin care 

Victoria Divină a fost acordată; astfel, putem înţelege că victoria 

este numai de la Allah. Atunci, cum a putut scriitoarea pomenită 

mai sus sau alții asemeni ei să caute victoria sau ajutorul la Profet 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și să se întoarcă 

de la Stăpânul tuturor creațiilor, care este Atotputernic și 

Omniprezent? 

Nu încape îndoială că această atitudine trădează ignoranța în 

cea mai gravă formă a ei și este, cu siguranță, un act de politeism 

major (shirk). 

Drept urmare, datoria scriitoarei este aceea de a se căi în faţa 

lui Allah cu sinceritate, iar ea trebuie să nu mai repete această 

greșeală. Căința sinceră înseamnă regretarea păcatului,îndepărtarea 

de acel păcat şi ca persoana să fie determinată să nu îl mai repete, 

aceasta este căința sinceră. Astfel, dacă aceasta face referire la 

drepturile oricărei ființe umane, astfel de drepturi trebuie înapoiate 

celor cărora le aparțin sau cel care se căiește trebuie să obțină o 

achitare pentru ele. Allah Preaînaltul le-a poruncit adoratorilor Săi 
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să se căiască și le-a promis acceptarea căinței lor. El spune în 

Nobilul Coran: 

ِْْإِلَىَْوتُوبُوا﴿ ِمنُونَْْأَيُّهََْْجِميًعاّْللاَّ  :31)النور(ْ﴾تُف لُِحونَْْلََعلَُّكمْ ْال ُمؤ 

„Şi căiți-vă cu toții, o, voi, dreptcredincioșilor, față de 

Allah, pentru ca voi să izbândiți!” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 24:31] 

ِْْإِلَىْيَتُوبُونََْْلْأَفَْ﴿ تَغ فُِرونَهُّْْللاَّ َُْْْويَس  ِحيمْ َْغفُورْ َْوّللاَّ  :74)المائدة( ﴾رَّ

„Şi, oare, nu vin ei să se căiască la Allah şi să-i ceară Lui 

iertare? Allah doară este Gahfūr (Atoateiertător), Rahīm 

(Îndurător).” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 5:74]  

ُعونََْْلَْْوالَِّذينَْ﴿ َِْْمعَْْيَد  ًهاّْللاَّ مَْْالَّتِيْالنَّف سَْْيَق تُلُونََْْوَلْْآَخرَْْإِلََٰ َُْْحرَّ ْإِلَّّْْللاَّ

نُونََْْوَلْْبِال َحقْ  لِكَْْيَف َعلْ َْوَمنْْيَز 
َٰ
مَْْال َعَذابُْْلَهُْْيَُضاَعفْ ْْ أَثَاًماْيَل قََْْذ ْيَو 

لُْْال قِيَاَمةِْ ْ  ا ُمَهانًاْفِيهِْْدْ َويَخ  ئِكََْْصالًِحاَْعَمًلَْْوَعِملََْْوآَمنَْْتَابََْْمنْإِلَّ ْفَأُولََٰ

لُْ ُْْيُبَد  َُْْوَكانََْْْحَسنَاتْ َْسي ئَاتِِهمْ ّْللاَّ ِحيًماَْغفُوًراّْللاَّ  :70-68)لفرقانا  (﴾رَّ

„Şi aceia care nu cheamă un alt dumnezeu împreună cu 

Allah şi nu ucid sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept, 

şi aceia care nu preacurvesc - căci acela care face aceasta va 

afla pedeapsa ~ Şi va fi îndoit chinul lui în Ziua Învierii şi în 

veci va rămâne în ea disprețuit, ~ Afară de acela care se 

căiește, crede şi săvârșește fapte bune; acestora le va schimba 

Allah faptele rele cu fapte bune, căci Allah  este Ghafūr 

(Atoateiertător), Rahīm (Îndurător).” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 25:68-70] 

بَةَْْيَق بَلُْْالَِّذيَْوُهوَْ﴿ فُوِْعبَاِدهَِْْعنْ ْالتَّو  ي ئَاتِْْنِْعََْْويَع  لَمُْْالسَّ َْماَْويَع 

 :25)الشورى(  ﴾تَف َعلُونَْ

„El este Cel care primește căința robilor Săi şi iartă 

pentru faptele cele rele şi El Ştie ce faceți.” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 42:25] 
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Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a spus:  

„Convertirea la Islam şterge toate păcatele care au fost 

comise înainte de aceasta, iar căinţa (regretarea păcatelor) 

şterge ceea ce a fost înainte de aceasta.” (At-Tabarani) 

În acest scurt eseu, am încercat să explic mărimea și pericolul 

shirk-ului (asocierea de parteneri lui Allah), pentru că acesta este 

cel mai grav dintre păcatele majore. Cea mai mare dorință a mea 

este aceea ca cititorul să înțeleagă acest lucru din perspectiva 

corectă și să nu se lase înșelat de astfel de scriitori. 

În concluzie, mă rog lui Allah Cel Atotputernic să facă aceste 

câteva cuvinte folositoare pentru musulmani și mă rog să ne 

călăuzească mereu pe Calea cea Dreaptă, precum și să ne 

întărească prin cunoașterea religiei și prin fermitatea în aderarea la 

aceasta! Fie ca Allah să ne protejeze de răul din noi și de faptele 

noastre rele! Cu adevărat, El este Protectorul și Înzestrătorul. Pacea 

și binecuvântările lui Allah fie asupra Robului şi Mesagerului Său, 

Mohammed, și asupra familiei și a companionilor săi! 
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În Numele lui Allah, Ar-Rahman (Cel Milostiv), 

Ar-Rahīm (Cel Îndurător) 

 

Al doilea eseu 

~ Regulamentul pentru cei care caută ajutor la 

djinni și la 

demoni și care le fac promisiuni ~ 

 

De la ʻAbd Al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allah ibn Baz pentru acei 

musulmani care aderă la religia lui Allah și care îi rămân fideli 

– fie Allah să îi binecuvânteze pe ei și pe mine! Amin! 

Pacea, mila și binecuvântările lui Allah fie asupra voastră, 

a tuturor! 

 

Unii prieteni au căutat să afle de la mine mai multe în legătură 

cu acțiunile unor frați ai noștri neinformați. Ei au spus că, în 

momentele grele, aceste persoane invocă anumite forțe și caută 

ajutorul lor; de exemplu, ei invocă djinni, oferindu-le daruri și 

jertfe; alţii strigă: „O, voi, cei șapte, luați-l!”, referindu-se la cei 

șapte djinni conducători sau spun, de asemenea, „O, voi, cei șapte, 

pricinuiți-i cutare lucruri... rupeți-i oasele, beți-i sângele, mutilați-

i trupul!” Unii dintre ei pot spune, „O, djinn al amiezii, o, djinn al 

timpului ʻAsr, ia-l!” Astfel de practici sunt predominante în unele 

zone sudice. În afară de acestea, există, de asemenea, invocarea 

celor morți, a Profeților, a îngerilor și altele. Din păcate, mulți 

dintre cei care practică Islamul invocă toate acestea și le cer 

ajutorul. Ei fac acest lucru din cauza ignoranței și din dorința de a 

imita și de a urma ceea ce a fost practicat de strămoșii lor. Unii 

dintre ei își justifică acțiunile spunând: „Acest lucru este ceva la 

modă, nu îl luăm în serios și nici nu credem în el.” Unii dintre 
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prieteni mi-au cerut, de asemenea, părerea în legătură cu a accepta 

cererile de căsătorie ale unor oameni cunoscuți pentru astfel de 

acțiuni și căsătoria cu aceștia; a oferi rugăciuni pentru ei sau a ne 

ruga în spatele lor, precum și părerea mea cu privire credința în 

vrăjitori și ghicitori care, după cum mi s-a spus, pretind că sunt 

capabili să pună un diagnostic doar mirosind turbanul persoanei 

bolnave sau vălul. 

Ca răspuns la cele de mai sus, doresc să spun următoarele: 

Toată Slava I se cuvine doar lui Allah și pacea și 

binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Mohammed, ultimul 

dintre Profeți, precum şi asupra familiei sale, a companionilor săi 

și asupra tuturor celor care urmează Calea cea Dreaptă până în 

Ziua Judecății. 

Într-adevăr, Allah Cel Atotputernic i-a creat pe oameni și pe 

djinni ca să Îl adore și pentru a se abține de la a adora, a cere 

ajutorul, a oferi jertfe sau a invoca pe oricine altcineva în afară de 

El. Allah i-a trimis pe Profeți (Pacea fie asupra lor!) pentru a îi 

călăuzi pe oameni pentru îndeplinirea acestei sarcini și a revelat 

Cărțile Divine, ultima dintre acestea fiind Nobilul Coran, cu scopul 

de a transmite acest Mesaj și de a-i avertiza pe oameni împotriva 

atribuirii de parteneri lui Allah în adorare. Acesta este scopul 

primei părţi a  mărturisirii de credință „Nu există altă divinitate în 

afară de Allah”; fapt care stabilește în mod clar principiul că 

nimeni altcineva nu trebuie să fie adorat în afară de Allah; și 

neagă, astfel, conceptul atribuirii divinității oricui altcuiva în afară 

de Allah. De asemenea, ea afirmă că doar Allah și nimeni altcineva 

în afară de El nu trebuie să fie adorat. Există dovezi ample în acest 

sens în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetului (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah Preaînaltul spune în 

Nobilul Coran: 

نسَْْال ِجنََّْْخلَق تَُْْوَما﴿ ِ َْْواْل  بُُدونِْْإِلَّ  :51)الذاريات(ْ﴾لِيَع 

„Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să 

Mă adore.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 51:56] 
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َْْربُّكََْْوقََضىَْٰ﴿ بُْْأَلَّ ُْْدواتَع   :17)اإلسراء( ﴾إِيَّاهُْْإِلَّ

„Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adorați decât pe 

El(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 17:23] 

ْْأُِمُرواَْوَما﴿ بُُدواْإِلَّ َْْلِيَع  لِِصينَّْْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ   :5)البينة(ْ﴾ُحنَفَاءَْْالد 

„Şi, de fapt, nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva 

(față de ceea ce li s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în 

afară de adorarea (doar a) lui Allah, şi să fie devotați religiei 

Sale şi să fie hunafa’ (să stea departe de politeism şi să încline 

spre monoteism)(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 98:5] 

ُعونِيَْربُُّكمَُْْوقَالَْ﴿ تَِجبْ ْاد  بُِرونَْْالَِّذينَْْإِنَّْْْلَُكمْ ْأَس  تَك  ِْعبَاَدتِيَْعنْ ْيَس 

ُخلُونَْ  :60)غافر( ﴾َداِخِرينََْْجَهنَّمََْْسيَد 

„Şi Domnul vostru zice: «Chemați-Mă şi Eu vă voi 

răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore 

vor intra în Gheena umiliți.»” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 40:60] 

َوةَْْأُِجيبُْْْقَِريبْ ْفَإِن يَْعن يِْعبَاِديَْسأَلَكََْْوإَِذا﴿ َْْدَعانِْْإَِذاْالدَّاعَِْْدع 

تَِجيبُوا ِمنُواوَْْلِيْفَل يَس  ُشُدونَْْلََعلَُّهمْ ْبِيْل يُؤ   :186)البقرة( ﴾يَر 

„Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, (spune-le) 

Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci 

când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi răspundă şi să creadă în 

Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziți!” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 2:186] 

Este clar din versetele de mai sus că ființele umane și djinnii 

au fost creați de Allah ca să Îl adore și că El a Poruncit ca nimeni 

în afară de El să nu fie adorat. Porunca Divină ca oamenii să Îl 

adore numai pe Allah și informația că suplicația este o formă de 

adorare au fost transmise în Coranul Nobil și oricine este prea 
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arogant pentru a oferi această adorare va fi condamnat la Focul 

Iadului:  

َوةَْالدَّاِعْإَِذاَْدَعانَِْوإَِذاَْسأَلََكِْعبَاِديَْعن يْفَإِن يْ﴿ ْأُِجيُبَْدع   ( ﴾قَِريب 

 :186)البقرة

„Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, (spune-le) 

Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci 

când Mă cheamă(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 2:186] 

Prin urmare, datoria tuturor adoratorilor este aceea de a adresa 

suplicațiile lor numai lui Allah Cel Atotputernic, pentru că acestea 

sunt o formă de adorare pentru care ei au fost creați și pe care 

trebuie să o îndeplinească. În Nobilul Coran găsim: 

يَايََْْونُُسِكيَْصَلتِيْإِنَّْْقُلْ ﴿ َِْْوَمَماتِيَْوَمح  ْْلَهَُْْشِريكََْْلْ ~ ال َعالَِمينََْْربْ ْلِِلَّ

لِكَْ
َٰ
تَُْْوبَِذ لَُْْوأَنَاْأُِمر  لِِمينَْْأَوَّ  :163-162)األنعام(  ﴾ال ُمس 

„Spune (o, Mohammed): «Într-adevăr, rugăciunea mea, 

sacrificiul meu, viața mea şi moartea mea îi aparțin lui Allah, 

Stăpânul lumilor! ~ El nu are niciun asociat! Astfel mi s-a 

poruncit şi eu sunt primul dintre musulmani!»” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 6:162-163] 

Allah i-a Poruncit Profetului Său (Pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) să îi informeze pe oameni că rugăciunea lui, 

actele lui de devoțiune, viața și moartea lui Îi aparțin doar lui 

Allah, Stăpânul lumilor care nu are niciun partener. Cuvintele din 

versetul de mai sus „sacrificul meu” se referă la oferirea de jertfe 

sau sacrificii. Astfel, dacă oricine oferă sacrificii altcuiva în afară 

de Allah comite shirk; aceasta este ca și cum s-ar ruga la altcineva 

în afară de Allah, deoarece rugăciunea și sacrificiul au o 

importanță egală în Estimarea Divină și acestea trebuie să Îi fie 

oferite doar lui Allah. Dacă cineva oferă un sacrificiu altcuiva în 

afară de Allah, așa cum sunt djinnii, îngerii, morții sau altele, în 

încercarea de a se apropia de acestea, atunci este asemenea unei 

persoane care se roagă altcuiva în afară de Allah.  
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Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

spus într-o relatare autentică: 

َُْْولََعنَْ﴿ ِْْلَِغي رَِْْذبَحََْْمنْ ّْللاَّ رواه مسلم ﴾ّللاَّ  

 „Allah blestemă pe oricine oferă un sacrificiu oricui 

altcuiva în afară de El.” (Muslim)  

Putem observa din această relatare că oricine oferă o ofrandă 

unui idol, chiar dacă este vorba despre ceva nesemnificativ, 

precum o muscă, I-a atribuit parteneri lui Allah și merită pedeapsa 

Iadului pentru aceasta. De aceea, ce putem spune despre aceia care 

invocă djinni, îngeri sau Profeți, căutând ajutorul lor, oferindu-le 

jertfe sau făcându-le jurăminte? Scopul pentru care cineva face 

acest lucru poate fi acela de a-și proteja averea sau a se vindeca de 

o boală, siguranța vitelor și a domeniilor sale; însă, poate face 

aceasta, de asemenea, de frica djinnilor. În Nobilul Coran ni se 

spune: 

بُدِْْبِال َحقْ ْال ِكتَابَْْإِلَي كَْْأَنَزل نَاْإِنَّا﴿ َْْفَاع  لًِصاّْللاَّ ينَْْلَّهُُْْمخ  ِْْأََلْ ~ الد  ينُْْلِِلَّ ْالد 

بُُدُهمْ َْماْلِيَاءَْأَوْ ُْدونِهِِْْمنْاتََّخُذواَْوالَِّذينَْْْال َخالِصُْ ْْنَع  بُونَاْإِلَّ ِْْإِلَىْلِيُقَر  ّْللاَّ

َْْإِنَُّْْزل فَىَْٰ ُكمُّْْللاَّ تَلِفُونَْْفِيهُِْْهمْ َْماْفِيْبَي نَُهمْ ْيَح  َْْإِنَّْْْيَخ  ُْهوََْْمنْ ْيَه ِديَْلّْْللاَّ

 :3-2)الزمر( ﴾َكفَّارْ َْكاِذبْ 

„Noi ți-am trimis Cartea în tot adevărul, deci adoră-L pe 

Allah, arătându-I numai Lui credință! ~ Lui Allah I se cuvine 

credință curată. Iar aceia care şi-au luat ocrotitor în locul Lui 

(zicând): «Noi nu-i adorăm pe ei decât pentru ca ei să ne 

apropie de Allah», Allah va judeca între ei în cele în care ei nu 

se înțeleg. Allah nu-l călăuzește pe cel care este mincinos şi 

nemulțumitor.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

39:2-3] 
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بُُدونَْ﴿ ُِْْدونِِْْمنَْويَع  ُهمْ َْلَْْماّْللاَّ ُؤَلءَِْْويَقُولُونَْْيَنفَعُُهمْ َْوَلْْيَُضرُّ َْهَٰ

ِِْْعندَُْْشفََعاُؤنَا َْْأَتُنَب ئُونَْْقُلْ ّْْللاَّ لَمَُْْلْْبَِماّْللاَّ َماَواتِْْفِيْيَع  ْفِيَْوَلْْالسَّ

ضِْ َر  اَْوتََعالَىَُْْٰسب َحانَهُْْْاأل  ِرُكونََْْعمَّ  :18)يونس(ْ﴾يُش 

„Ei adoră în locul lui Allah ceea ce nu le face lor nici rău şi 

nu le aduce lor nici folos şi zic ei: «Aceștia sunt mijlocitorii 

noștri la Allah!» Spune: «Îi vestiți voi lui Allah ceea ce El nu 

știe din Ceruri şi de pe Pământ?» Allah Preamăritul şi 

Preaslăvitul este deasupra celor asociați (Lui).” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 10:18] 

Din versetele de mai sus învățăm că politeiștii au luat în locul 

lui Allah unele creații drept prieteni și protectori; le-au adorat și le-

au invocat cu venerație și respect și le-au oferit ofrande și 

jurăminte, presupunând că acestea vor acționa ca mijlocitori și îi 

vor apropia de Allah. Însă, Allah Cel Atotputernic a dovedit 

falsitatea acestora și i-a descris ca fiind mincinoși, necredincioși și 

politeiști; și Allah este deasupra cultului politeismului. În Nobilul 

Coran găsim: 

اَْوتََعالَىَُْْٰسب َحانَهُْ﴿ ِرُكونَْعمَّ  :18)يونس(﴾يُش 

„(…)Allah Preamăritul şi Preaslăvitul este deasupra celor 

asociați (Lui).” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

10:18] 

Astfel, este clar că acela care ia un rege, un Profet sau un 

djinn, o piatră sau un copac cu scopul de a-l adora împreună cu 

Allah și caută ajutor la acestea sau încearcă să se apropie de ele 

prin oferirea de ofrande sau sacrificii, cu speranța că acestea vor 

mijloci la Allah pentru el, sau cu speranța că va fi vindecat de o 

boală sau averea îi va fi protejată sau oricare alt motiv, comite 

păcatul major de shirk, despre care Allah Preaînaltul spune: 

َْْإِنَّْ﴿ َركَْْأَنْيَغ فِرَُْْلّْْللاَّ لِكَُْْدونََْْماَْويَغ فِرُْْبِهِْْيُش 
َٰ
ِركْ َْوَمنْْيََشاءُْْلَِمنَْذ ْيُش 

ِْ  :48)النساء( ﴾َعِظيًماْإِث ًماْاف تََرىَْْٰفَقَدِْْبِالِلَّ
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„Allah nu iartă să I se facă vreun părtaș. Afară de aceasta, 

El iartă cui voiește. Iar acela care pune în rând cu Allah un 

părtaș, născocește un mare păcat!” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 4:48] 

ِركْ َْمنْإِنَّهُْ﴿ ِْْيُش  مَْْفَقَدْ ْبِالِلَّ َُْْحرَّ َْوَماْْالنَّارَُْْوَمأ َواهُْْةَْال َجنََّْْعلَي هِّْْللاَّ

 :72)المائدة( ﴾أَنَصارْ ِْمنْ ْلِلظَّالِِمينَْ

„(…)Pe cel care așază lângă Allah pe altcineva, Allah îl va 

opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi Focul şi cei nelegiuiți nu 

vor afla ajutor.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

5:72] 

În Ziua Judecății, mijlocirea va fi acordată doar persoanelor 

care cred în Unicitatea lui Allah și respectă acest concept cu 

sinceritate; aceasta nu va fi acordată politeiștilor, după cum a spus 

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!), atunci când a fost întrebat cine sunt oamenii care vor avea 

șansa să se bucure de mijlocirea lui. Profetul (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, de asemenea:  

َوة ْْنَبِيْ ْلُِكلْ ﴿ تََجابَة َْْدع  لَُْْمس  َوتَهُْْنَبِيْ ْلُّْكُْْفَتََعجَّ تَبَأ تَُْْوإِن يَْدع  َوتِيْاخ  َْدع 

تِيَْشفَاَعةًْ مَْْألُمَّ َُْْشاءَْْإِنْ ْنَائِلَة ْْفَِهيَْْال قِيَاَمةِْْيَو  تِيِْمنْ َْماتََْْمنْ ّْللاَّ ْلَْْأُمَّ

ِركُْ ِْْيُش   مسلمْصحيح ﴾َشي ئًاْبِالِلَّ

„Fiecare Profet a făcut o suplicație care a fost acceptată, 

însă fiecare dintre ei a arătat grabă în ruga sa. De aceea, eu am 

păstrat suplicația mea ca să pot mijloci pentru Ummah 

(comunitatea) mea în Ziua Judecății; și, cu Voia lui Allah, 

mijlocirea mea va cuprinde toată Ummah mea care a plecat din 

această lume fără să Îi fi asociat parteneri lui Allah în 

adorare.” (Muslim) 

Politeiștii din perioada timpurie au crezut în Allah ca Domnul, 

Creatorul și Susținătorul lor, dar s-au bazat pe Profeți, prieteni și 

protectori, îngeri, copaci și pietre, etc., în speranța că vor obține 
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mijlocirea acestora în faţa lui Allah și apropierea de El, după cum 

am văzut în versetele citate mai sus. Allah Preaînaltul nu i-a iertat 

și nici Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Într-adevăr, Allah a renunțat la ei și i-a descris ca fiind 

necredincioși și politeiști. Allah a dezmințit, de asemenea, 

afirmația lor că acei idoli aveau să mijlocească pentru ei în faţa lui 

Allah și îi vor aduce mai aproape de El: Profetul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a luptat împotriva lor, cu 

scopul de a-i face să Îl adore numai pe Allah.  

Procedând astfel, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a acționat conform Dorinței Divine, care a fost 

menționată în Nobilul Coran: 

ينَُْْويَُكونَْْفِت نَة ْْتَُكونََْْلَْْحتَّىََْْٰوقَاتِلُوُهمْ ﴿ اْلِلَِّهفَإِنُِْْكلُّهُْْالد  َْْفَإِنَّْْانتََهو  ّْللاَّ

َملُونَْْبَِما  :39)األنفال(ْ﴾بَِصيرْ ْيَع 

„Şi luptați împotriva lor până ce nu va mai fi ispită şi până 

ce religia va fi în întregime pentru Allah! Iar de se vor opri, 

Allah este Basīr (Cel care Vede Bine) ceea ce fac ei.” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 8:39] 

Și Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a spus: 

تُْ﴿ ْْإِلَهََْْلْْيَقُولُواَْحتَّىْالنَّاسَْْأُقَاتِلَْْأَنْ ْأُِمر  ُْْإِلَّ ْْإِلَهََْْلْْقَالَْْفََمنْ ّْللاَّ ُْْإِلَّ ّْللاَّ

َْْوَمالَهُْْنَف َسهُِْْمن يَْعَصمَْْفَقَدْ  َِْْعلَىَْوِحَسابُهُْْبَِحق هِْْإِلَّ  متفق عليه ﴾ّللاَّ

  „Mi s-a poruncit mie să lupt împotriva oamenilor până 

când aceştia spun: «Lā ilāha illa Allah!»; iar oricine spune 

aceasta, viaţa şi averea sa îmi sunt sacre mie, cu excepţia unei 

mici părţi care este cuvenită, iar socoteala ei va fi la Allah.” 

(Al-Bukhari) 

Înțelesul frazei „până când aceştia spun: «Lā ilāha illa 

Allah!»” din acest hadith este acela că ei trebuie să Îl adore pe 
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Allah în mod exclusiv. Politeiștii se temeau de djinni și căutau 

adăpost la ei. În acest context, Allah spune în Nobilul Coran: 

نَِْْرَجالْ َْكانََْْوأَنَّهُْ﴿ نسِْْم  ِ نَْْبِِرَجالْ ْيَُعوُذونَْْاْل  ْ﴾َرَهقًاْفََزاُدوُهمْ ْال ِجنْ ْم 
 :6)الجن(

„Însă, cu adevărat, au fost bărbați dintre oameni care au 

căutat adăpost la bărbații dintre djinni, dar ei (djinnii) le-au 

sporit lor (oamenilor) nelegiuirea (păcatul şi persistența în 

minciună) (aici apare o amintire puternică pentru oricine caută 

ajutor la magicieni şi vrăjitori, sau caută adăpost la altcineva în 

afară de Allah, Care este fără parteneri).” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 72:6] 

Comentatorii Nobilului Coran au interpretat „cuvintele le-au 

sporit lor (oamenilor) nelegiuirea” ca făcând referire la afectarea 

oamenilor de frică și panică, deoarece djinnii se simt mari și 

puternici atunci când văd că ființele umane caută refugiu la ei și, 

astfel, aceștia devin o sursă mai mare de frică și panică, astfel că 

ființele umane îi adoră și caută refugiu la ei din ce în ce mai mult. 

Însă Allah i-a călăuzit pe musulmani să caute adăpost la El și în 

Cuvintele Sale absolute. Allah Cel Atotputernic spune: 

ا﴿ ي طَانِِْْمنَْْيَنَزَغنَّكََْْوإِمَّ غْ ْالشَّ تَِعذْ ْنَز  ِْْفَاس  ْ﴾َعلِيمْ َْسِميعْ ْإِنَّهُْْْبِالِلَّ
 :200)األعراف(

„Şi dacă vreodată Șeitan te îmboldește, ispitindu-te la rău, 

caută adăpost la Allah, căci El este Basīr (Cel care Aude Totul), 

ʻAlīm (Atoateştiutor).” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 7:200] 

 :113)الفلق( ﴾ال فَلَقِْْبَِربْ ْأَُعوذُْْقُلْ ﴿

„Spune (o, Mohammed): «Caut adăpost la (Allah) Stăpânul 

revărsatului zorilor.»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 113:1] 

 :114)الناس( ﴾النَّاسِْْبَِربْ ْأَُعوذُْْقُلْ ﴿
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„Spune (o, Mohammed): «Caut adăpost la (Allah) Domnul 

oamenilor.»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

114:1] 

Într-un hadith autentic, s-a relatat că Profetul Mohammed 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

ِْْبَِكلَِماتِْْأَُعوذُْْفَل يَقُلْ َْمن ِزلًْْأََحُدُكمْ ْنََزلَْْإَِذا﴿ ْ.َْخلَقََْْماَْشرْ ِْمنْ ْالتَّامَّاتِّْْللاَّ

هُْْلَْْفَإِنَّهُْ ءْ ْيَُضرُّ تَِحلََْْحتَّىَْشى   مسلمْصحيح ﴾ِمن هُْْيَر 

 „Oricine se așază într-un loc și spune «Caut adăpost în 

Cuvintele perfecte ale lui Allah împotriva răului [venind] de la 

ceea ce El a creat!» nu va fi afectat de niciun rău până când va 

pleca din acel loc.” (Muslim) 

Persoana care caută siguranța și protecția religiei sale și care 

dorește să se mențină la distanță de shirk (politeism), în formele 

sale majore și minore, va înțelege din versetele din Nobilul Coran 

citate mai sus și din spusele Profetului lui Allah (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că devotamentul față de 

morți și îngeri sau djinni, etc. și invocarea lor sunt acte de imitare a 

păgânilor și a politeiștilor și este cea mai gravă formă de shirk. 

Prin urmare, este obligatoriu ca persoana să se mențină la distanță 

de astfel de acțiuni și, de asemenea, să își sfătuiască frații şi 

surorile întru Islam să facă același lucru. Nu este permisă căsătoria 

cu acei oameni despre care se cunoaște faptul că practică acțiuni 

politeiste; de asemenea, nu este permis a mânca din carnea dăruită 

de ei, nici rugăciunea pentru ei sau în spatele lor până când aceştia 

se căiesc în faţa lui Allah Cel Atotputernic și Îl invocă și Îl adoră 

numai pe Allah. Suplicația (duʻā) este un act de adorare şi ea este, 

cu siguranță, esența adorării. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

 صحيح وقد تقدم خترجيه سنن أيب داود ﴾العبادةْهوْالدعاء﴿

 „Duʻā (suplicaţia) este adorare.” (Abu Dawud),  
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și în altă versiune, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a spus: 

 ﴾العبادة هو الدعاء إن﴿

 البخاريْفيْاألدبْالمفردْوأبوداودْوالترمذي

„Duʻā (suplicaţia) este esența adorării.” (At-Tirmidhi) 

 Allah Cel Atotputernic spune: 

ِرَكاتِْْتَنِكُحواَْوَلْ﴿ مَِْْحتَّىَْْٰال ُمش  ِمنَة َْْوأَلََمة ْْْنَّْيُؤ  ؤ  نَْخي رْ ْمُّ ِرَكةْ ْم  ش  َْولَوْ ْمُّ

َجبَت ُكمْ  ِرِكينَْْتُنِكُحواَْوَلْْأَع  ِمنُواَْحتَّىَْْٰال ُمش  ِمنْ َْولََعب دْ ْْيُؤ  ؤ  نَْخي رْ ْمُّ ْم 

ِركْ  ش  َجبَُكمْ َْولَوْ ْمُّ ئِكَْْْأَع  ُعونَْْأُولََٰ ُْْْالنَّارِْْإِلَىْيَد  ُعوَْوّللاَّ ْنَّةِْال جَْْإِلَىْيَد 

فَِرةِْ نِهَِْْوال َمغ   :221)البقرة(  ﴾يَتََذكَُّرونَْْلََعلَُّهمْ ْلِلنَّاسِْْآيَاتِهَِْْويُبَي نُْْْبِإِذ 

„Nu vă însurați cu politeiste înainte ca ele să treacă în 

credință, căci o roabă care crede este mai bună decât o 

politeistă, chiar dacă ea vă place! Şi nu dați de soții (fete 

credincioase) politeiștilor, înainte ca ei să treacă la credință, 

căci un rob credincios este mai bun decât un politeist, chiar 

dacă el vă place. Aceștia cheamă la Foc, pe când Allah cheamă 

la Rai şi la iertare, prin Grația Sa. El le arată limpede Semnele 

Sale oamenilor, pentru ca ei să-şi aducă aminte.” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 2:221] 

Allah le-a interzis musulmanilor să se căsătorească cu femeile 

necredincioase; acele femei care adoră idoli, djinni sau îngeri, etc.; 

căsătoria cu acestea este permisă doar dacă ele cred cu sinceritate 

în Allah și Îl adoră numai pe El, acceptă Mesajul transmis de 

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) și urmează calea indicată de el. Allah Preaînaltul a interzis, de 

asemenea, căsătoria femeilor musulmane cu necredincioși, până 

când aceștia nu îmbrățișează cu sinceritate Islamul, cred în Allah și 

Îl adoră numai pe El și acceptă Mesajul transmis de Profetul 

Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). În 

versetul de mai sus găsim că:  „Aceștia cheamă la Foc.”  
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De asemenea, versetul afirmă că un rob care crede este mai 

bun decât un necredincios, chiar dacă el este mai plăcut pentru 

elocvența din vorbire, curajul sau cavalerismul lui, etc. Astfel, 

Allah Preaînaltul a explicat cauzele acestei preferințe spunând că 

aceștia (politeiștii) invită la Foc, pentru că ei aparțin Focului, prin 

cuvintele, manierele, comportamentul și caracterul lor. În ceea ce-i 

privește pe credincioși – femei sau bărbați – aceștia invită la 

Paradis prin caracterul, comportamentul, cuvintele și faptele lor. 

Astfel, cum ar putea fi comparați unii cu alții? Allah Preaînaltul 

spune cu privire la ipocriți: 

ن ُهمْأََحدْ َْعلَىَْْٰتَُصلْ َْوَلْ﴿ َِْْكفَُرواْإِنَُّهمْ ْ قَب ِرهِْْىََْٰعلَْْتَقُمْ َْوَلْْأَبًَداْمَّاتَْْم  ْبِالِلَّ

 :84)التوبة(ْ﴾فَاِسقُونََْْوُهمْ َْوَماتُواَْوَرُسولِهِْ

„Şi nu te ruga nicicând pentru vreunul dintre ei care 

moare şi nu sta lângă mormântul lui! Ei nu au crezut în Allah 

şi în Trimisul Său şi s-au săvârșit nelegiuiți.” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 9:84] 

În versetul de mai sus, Allah Cel Atotputernic afirmă că nu 

trebuie să fie oferite rugăciuni pentru ipocriţi și necredincioşi din 

cauza necredinței lor în Allah și în Profetul Său (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). De asemenea, nu trebuie 

să fie efectuată rugăciunea în spatele lor și aceștia nu trebuie să fie 

numiți imami ai musulmanilor, din cauza necredinței lor și a 

faptului că nu sunt demni de încredere și, de asemenea, din cauza 

animozității dintre ei și musulmani. Un alt motiv este acela că 

aceștia nu sunt dintre cei care se roagă și Îl adoră pe Allah, erezia 

și politeismul anulând toate acțiunile lor. Fie Allah să ne ferească 

de asemenea acțiuni!  

Allah Cel Atotputernic spune atunci când le interzice 

musulmanilor să consume ceea ce le-a fost oferit de către 

necredincioși: 



 

 

 
 32  

اْتَأ ُكلُواَْوَلْ﴿ َكرِْْلَمْ ِْممَّ مُْْيُذ  ِْْاس  قْ َْوإِنَّهَُْْعلَي هِّْْللاَّ يَاِطينََْْوإِنَّْْْلَفِس  ْالشَّ

لِيَائِِهمْ ْإِلَىَْْٰلَيُوُحونَْ تُُموُهمْ َْوإِنْ ْْلِيَُجاِدلُوُكمْ ْأَو  ِرُكونَْْإِنَُّكمْ ْأَطَع   ﴾لَُمش 
 :121)األنعام(

„Şi nu mâncați din cel peste care nu s-a pomenit Numele 

lui Allah, căci aceasta este nelegiuire! Șeitanii îi vor ispiti pe 

aliații lor să se certe cu voi. De le veți da ascultare, veți fi şi voi 

politeiști.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 6:121] 

Allah Preaînaltul le-a interzis musulmanilor să consume 

carnea de mortăciune și aceea provenită de la animalele sacrificate 

de necredincioși, deoarece animalele sacrificate de ei se încadrează 

în categoria mortăciunilor, dat fiind că, şi dacă Numele lui Allah 

poate a fost menționat, o astfel de mențiune nu va avea niciun 

efect, pe motiv că este o invocare marcată de credința în politeism; 

așa că nu poate fi acceptată până când politeistul se căiește în faţa 

lui Allah. Însă, Allah a permis consumul de carne care a fost 

oferită de oamenii Cărții: 

 :5)المائدة( ﴾لَّهُِْْحلْ َْوطََعاُمُكمْ ْلَُّكمْ ِْحلْ ْال ِكتَابَْْأُوتُواْالَِّذينََْْوطََعامُْ﴿

„(…)Mâncarea celor cărora li s-a dăruit Scriptura vă este 

îngăduită şi vouă(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 5:5] 

Aceasta se datorează faptului că oamenii Cărții aparțin unei 

religii divine și susțin că sunt urmașii lui Moise și ai lui Isus (Pacea 

fie asupra lor!). Însă, Allah a abrogat religia lor și a anulat-o atunci 

când l-a trimis pe Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) ca Mesager pentru întreaga omenire. Cu toate 

acestea, Allah Cel Atotputernic ne-a permis să acceptăm hrana lor 

și a permis, de asemenea, căsătoria cu femeile lor. Acest Decret 

Divin se datorează anumitor considerente care au fost explicate de 

către învățați. Însă, acesta nu a fost acordat și necredincioșilor și 

politeiștilor care se închină la idoli, morți, Profeți, protectori și 

altele, deoarece, indiferent de credința pe care ei o profesează, ei 

nu se bazează pe niciun principiu. De fapt, toate practicile credinței 



 

 

 
 33  

lor sunt niște falsități; drept urmare, animalele sacrificate de ei sunt 

mortăciuni și consumul lor nu este permis. 

În ceea ce-i privește pe cei care, la nervi, folosesc fraze 

precum „Fie ca un djinn să te lovească!”, „Fie ca un djinn să te 

ia!” sau „Fie ca un djinn să zboare cu tine!” sunt fraze abuzive, 

care nu sunt admisibile pentru musulmani, asemenea tuturor 

celorlalte expresii de abuz și blestem, etc. Acestea nu au legătură 

cu politeismul. Cu toate acestea, dacă acela care rostește astfel de 

cuvinte consideră că djinnii au vreo influență în chestiunile 

oamenilor fără Permisiunea lui Allah va fi un necredincios, pentru 

că Allah Cel Atotputernic este Posesorul Suprem și numai El poate 

Dispune în orice; El este Cel care Dăruiește binele; nu există nimic 

fără Permisiunea, Voia și Planul Lui predestinat. Allah i-a poruncit 

Profetului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să 

le transmită oamenilor: 

ْْقُل﴿ لِكُْْلَّ اَْوَلْْنَف ًعاْلِنَف ِسيْأَم  َْْضر ً َُْْشاءََْْماْإِلَّ لَمُُْْكنتَُْْولَوْ ّْْللاَّ ْال َغي بَْْأَع 

تُْ ثَر  تَك  وءَُْْمسَّنِيََْْوَماْال َخي رِِْْمنََْْلس  ْْأَنَاْإِنْ ْْالسُّ مْ َْوبَِشيرْ ْنَِذيرْ ْإِلَّ ْل قَو 

ِمنُونَْ  :188)األعراف( ﴾يُؤ 

„Spune (o, Mohammed): «Eu nu stăpânesc niciun folos 

pentru mine şi nicio stricăciune, în afară de ceea ce Voiește 

Allah. Dacă eu aș fi știut necunoscutul, aș avea prisosință de 

bunuri şi nu m-ar atinge răul. Dar eu nu sunt decât un 

prevestitor şi un binevestitor pentru oamenii care cred.»” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 7:188] 

Dacă liderul omenirii și cel mai bun dintre oameni, Profetul 

nostru (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), nu poate 

cauza binele sau răul nici măcar pentru sine, în afară de ceea ce a 

fost Hotărât deja de Allah, cum ar putea oricare altă persoană să 

facă acest lucru?!  
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În Numele lui Allah, Ar-Rahman (Cel Milostiv), 

Ar-Rahīm (Cel Îndurător) 

 

Al treilea eseu 

~ Regulamentul pentru adorarea prin 

anumite inovații  

derivate din credințele eretice și politeiste ~ 

 

De la ʻAbd Al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allah ibn Baz pentru domnul 

[…]. 

Fie ca Allah să îi asigure succesul în tot ceea ce este bun! 

Amin! 

Pacea, mila și binecuvântările lui Allah fie asupra voastră! 

 

Am primit scrisoarea dumneavoastră cu privire la anumite 

acte de adorare efectuate în momente specifice ale zilei sau ale 

nopții, practicate în mod privat de către musulmanii din țara 

dumneavoastră. Acestea sunt rugi cărora Allah nu le-a acordat 

nicio putere; printre acestea aflându-se şi acelea care au fost 

introduse ca inovații și cele care sunt rugi ale politeiştilor; aşa cum 

sunt şi suplicaţiile adresate comandantului credincioșilor, ̒ Ali ibn 

Abu  Talib (Allah să fie mulțumit de el!) și altora. Oamenii recită 

aceste suplicaţii în congregații de dhikr (pomenirea lui Allah) sau 

în moschei, după rugăciunea de Maghrib, cu credința că acestea îi 

vor apropia de Allah. În timpul acestor rugi, ei rostesc fraze 

precum: „O, oameni ai lui Allah, ajutați-ne cu ajutorul lui Allah și 

sprijiniți-ne!” Ei spun, de asemenea: „O, voi, conducători cu 

autoritate, o, voi, stăpânilor, vă rugăm să răspundeți la rugile 
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noastre! O, voi, cei care posedați tot ajutorul, vă rugăm să 

interveniți la Allah în numele acestor robi care apelează la voi, la 

ușa voastră, afectați de teama eșecurilor lor! Ajută-ne, o, Profet al 

lui Allah, pentru că nu avem la cine apela în afară de tine, doar 

prin intermediul tău dorințele noastre pot fi îndeplinite; ești cel 

mai bun dintre oamenii lui Allah, la fel ca Hamzah, liderul tuturor 

martirilor; nimeni în afară de tine nu ne poate ajuta! O, Profet al 

lui Allah, vino în ajutorul nostru!” Ei mai spun: „O, Allah, 

binecuvântează-l pe cel pe care l-ai făcut un mijloc pentru 

revelarea Secretelor Tale și a Luminii Tale Divine, el a devenit un 

suplinitor real și un moștenitor al Adevărului Tău!” 

Ai dorit să afli mai multe despre bidʻah (inovații) și politeism 

şi, de asemenea, dacă este corect să îndeplinim rugăciunea în 

spatele unui imam care face asemenea invocații. 

În acest sens, aș dori să spun următoarele: 

Toată Slava I se cuvine lui Allah și toate binecuvântările lui 

Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed – ultimul Profet – , 

asupra familiei sale, a companionilor săi și asupra tuturor celor 

care urmează Calea Sa cea Dreaptă până în Ziua Judecății! 

Cu adevărat, Allah Cel Atotputernic a creat omenirea și a 

trimis Profeții (Pacea fie asupra lor, a tuturor!) pentru a o informa 

că doar El trebuie să fie adorat. Allah spune în Nobilul Coran: 

نسَْْال ِجنََّْْخلَق تَُْْوَما﴿ ِ َْْواْل  بُُدونِْْإِلَّ  :51)الذاريات(ْ﴾لِيَع 

„Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să 

Mă adore.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 51:56] 

Adorarea înseamnă să ne supunem lui Allah Cel Atotputernic 

și Profetului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 

îndeplinind ceea ce Allah și Profetul Lui (Pacea și binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) ne-au poruncit să facem și abținându-ne de 

la ceea ce ei ne-au interzis. Noi îndeplinim aceste acțiuni cu 

credință, smerenie și devotament sincer față de Allah și de Profetul 
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Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). În Nobilul 

Coran găsim: 

َْْربُّكَْْقََضىَْٰ﴿ بُُدواْأَلَّ ْْتَع   :23)اْلسراء(ْ﴾إِيَّاهُْْإِلَّ

„Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adorați decât pe 

El(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 17:23] 

Cu alte cuvinte, Allah a Poruncit ca doar El  să fie adorat. 

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: 

دُْ﴿ ِْْال َحم  نِْْ ~ال َعالَِمينََْْربْ ْلِِلَّ َمَٰ ح  ِحيمِْْالرَّ مَِْْمالِكِْْ~ْالرَّ ينِْْيَو  ْإِيَّاكَْْ~ْالد 

بُدُْ تَِعينُْْكََْوإِيَّاْنَع   :5-2)الفاتحة(  ﴾نَس 

„Toată Slava şi Mulțumirea (şi Preamărirea) Îi aparțin 

(doar) lui Allah (din moment ce doar El este Cel care ne asigură 

nouă bunuri şi doar El a creat întregul Univers, fără niciun 

partener), Domnul tuturor lumilor (a oamenilor, djinnilor şi a tot 

ceea ce există). ~ Ar-Rahman (Cel Milostiv), Ar-Rahīm (Cel 

Îndurător). ~ Suveranul şi Stăpânul Zilei Recompensei (în 

timpul căreia fiecare creatură va primi răsplata sau pedeapsa pe 

care o merită). ~ (Numai) Pe Tine te adorăm (îndreptând toate 

actele noastre de adorare, rugăciunile, sacrificiile, suplicațiile etc. 

doar către Tine) şi (doar) la Tine cerem ajutor şi sprijin (din 

moment ce doar Tu poți rezolva toate chestiunile şi doar Tu știi 

atât ceea ce este văzut, cât şi ceea ce nu este văzut, precum şi tot 

ceea ce se întâmplă în lume).” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 1:2-5] 

Din aceste versete, înțelegem foarte clar că numai pe Allah 

trebuie să Îl adorăm și numai la El trebuie să cerem ajutor. Allah 

Preaînaltul spune, de asemenea: 

بُدِْ﴿ َْْفَاع  لًِصاّْللاَّ يْلَّهُُْْمخ  ِْْأََلْ نالد  ينُْْلِِلَّ  :3-2)الزمر(ْ﴾ال َخالِصُْْالد 

„(…)deci adoră-L pe Allah, arătându-I numai Lui 

credință! ~ Lui Allah I se cuvine credință curată(…)” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 39:2-3] 
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ُعوا﴿ َْْاد  لِِصينَّْْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ   :14)غافر(ْ﴾ال َكافُِرونََْْكِرهََْْولَوْ ْالد 

 „Deci chemați-L pe Allah, cu credință numai în El, chiar 

dacă voia necredincioșilor (nu este aceasta)!” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 40:14] 

ِْْدَْال َمَساجَِْْوأَنَّْ﴿ ُعواْفََلْْلِِلَّ َِْْمعَْْتَد   :18)الجن( ﴾أََحًداّْللاَّ

„Şi moscheile sunt pentru Allah (Cel fără parteneri), deci 

nu invocați pe nimeni împreună cu Allah!” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 72:18] 

Acestea sunt numai câteva dintre versetele din Nobilul Coran 

care arată necesitatea și datoria de a-L adora doar pe Allah. 

Suplicația, așa cum știm cu toții, este o formă de adorare; astfel, 

este interzis să fie adresată oricui altcuiva în afară de Allah, după 

cum am văzut în versetele de mai sus. Cu toate acestea, în 

probleme legate de viața de zi cu zi și care au legătură cu lucrurile 

materiale asupra cărora fiecare ființă umană are control, o persoană 

poate solicita ajutorul unei alte persoane; acest lucru nu este 

considerat a fi un act adorare; o persoană poate, de exemplu, să 

ceară ajutorul unei alte persoane pentru a îndepărta răul care îl 

poate afecta pe fiul, servitorul sau câinele său, etc.; cineva poate, 

de exemplu, să ceară ajutorul colegului său, fie direct, fie prin 

corespondență, la construirea casei sale sau repararea motorului 

mașinii sale. În acest context, Allah Cel Atotputernicul spune 

atunci când narează povestea Profetului Moise (Pacea fie asupra 

sa!): 

تََغاثَهُْ﴿ هِِْْمنْ ْالَِّذيَْعلَىِْشيَعتِهِِْْمنْالَِّذيْفَاس   :15)قصصال(ْ﴾فََوَكَزهَُْْعُدو 

„(…)Cel din tabăra lui l-a chemat în ajutor împotriva 

celui dintre dușmanii lui(…)” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 28:15] 

Ajutorul și sprijinul pe care un om le caută la semeni în timpul 

jihād-ului (lupta împotriva duşmanilor) sau a unui conflict este la 

fel ca ajutorul pomenit mai sus. Însă, a căuta ajutor și sprijin la 
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morți, djinni, îngeri, copaci și pietre este un act de politeism major, 

similar cu practicile politeiștilor timpurii care aveau idoli precum 

Al-ʻUzza și Al-Lāt, etc. De asemenea, este un act de politeism a 

crede că anumite persoane dețin sau se bucură de anumite puteri 

supernaturale care aparțin doar lui Allah Cel Atotputernic. Unii 

cred că astfel de oameni pot ajuta la vindecarea celor bolnavi sau îi 

pot călăuzi pe cei care rătăcesc, ajutându-i să obțină Paradisul și 

salvându-i de Focul Iadului. Versetele citate mai sus și cuvintele 

Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care au 

fost menționate subliniază necesitatea de a ghida toți oamenii la 

Calea lui Allah în toate chestiunile și de a fi sinceri în adorarea 

doar a lui Allah, dat fiind că toate ființele umane au fost create cu 

acest scop. Allah Cel Atotputernic spune, de asemenea: 

بُُدوا﴿ ََْْواع  ِرُكواَْوَلّْْللاَّ  :36)النساء(ْ ﴾َشي ئًاْبِهِْْتُش 

„Adorați-L pe Allah şi nu-I asociați Lui nimic!(...)” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 4:36] 

ْْأُِمُرواَْوَما﴿ بُُدواْإِلَّ َْْلِيَع  لِِصينَّْْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ   :5)البينة( ﴾ُحنَفَاءَْْالد 

 „Şi, de fapt, nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva 

(față de ceea ce li s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în 

afară de adorarea (doar a) lui Allah, şi să fie devotați religiei 

Sale şi să fie hunafa’ (să stea departe de politeism şi să încline 

spre monoteism)(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 98:5] 

Mu’adh (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 

Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

spus: 

َِْْحقَّْْفَإِنَّْ﴿ بُُدوهُْْأَنْ ْال ِعبَادَِْْعلَىّْللاَّ ِرُكواَْولَْْيَع   متفق عليهْ﴾َشي ئًاْبِهِْْيُش 

 „Dreptul lui Allah asupra robilor Săi este acela de a Îl 

adora doar pe El şi de a nu Îi asocia Lui nimic în adorare.” 

(Al-Bukhari) 
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Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

spus, de asemenea, într-un hadith relatat de Mas’ud (Allah să fie 

mulţumit de el!): 

ُعوَْوه وََْْماتََْْمنْ ﴿ ُِْْدونِِْْمنْ ْيَد   ﴾النَّارََْْدَخلَْْنِد ًاّْللاَّ

 البخاريْصحيح

 „Oricine moare în timp ce invocă pe orice altceva în afara 

lui Allah ca rival al lui Allah va intra în Focul Iadului.” (Al-

Bukhari) 

Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) i-a spus lui Muadh ibn Jabal (Allah să fie mulțumit de 

el!) atunci când l-a trimis în Yemen:  

ِّني ﴿
َ
ُ وَأ ْن الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
ْهَل كَِتاٍب َفاْدُعُهْم إََِل َشَهاَدةِ أ

َ
ِِت َقْوًما أ

ْ
إِنََّك تَأ

 ِ  رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجة وصححه األبلاِّن ﴾َرُسوُل اَّللَّ

„Vei merge la nişte oameni dintre oamenii Cărții. 

Cheamă-i pe ei să fie martori că nimeni și nimic nu are dreptul 

să fie adorat în afară de Allah și că eu sunt Mesagerul lui 

Allah(...)” (Ibn Majah) 

Există numeroase relatări în legătură cu acest subiect. 

Credința în Unicitatea lui Allah este suma și esenţa Islamului; 

este principiul de bază și cea mai importantă îndatorire a 

musulmanului. Acesta este scopul pentru care au fost creați 

oamenii și djinnii. De asemenea, acesta este motivul pentru care au 

fost trimiși Mesagerii lui Allah (Pacea fie asupra lor, a tuturor!). 

Am citat mai sus mai multe versete din Nobilul Coran care afirmă 

aceste lucruri, printre care: 

نسَْْال ِجنََّْْخلَق تَُْْوَما﴿   ِ َْْواْل  بُُدونِْْإِلَّ  :56)الذاريات(ْ﴾لِيَع 

„Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să 

Mă adore.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 51:56] 
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ةْ ُْكلْ ْفِيْبََعث نَاَْولَقَدْ ﴿ ُسوًلْْأُمَّ بُُدواْأَنِْْرَّ َْْاع  تَنِبُواّْللاَّ  (﴾لنحلالطَّاُغوتَاَْواج 

 :36)النحل

„Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis (ca să le 

zică): «Adorați-L pe Allah şi țineți-vă departe de Taghut 

(oricine este adorat în afară de Allah)!(…)»” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 16:36] 

َسل نَاَْوَما﴿ ُسولْ ِْمنْلِكَْقَبْ ِْمنْأَر  ْْرَّ هََْْلْْأَنَّهُْْإِلَي هِْْنُوِحيْإِلَّ
ْْإِلََٰ ْأَنَاْإِلَّ

بُُدونِْ  :25)األنبياء(ْ﴾فَاع 

„Şi Noi nu am trimis înaintea ta niciun Profet fără să nu-i 

revelăm lui: «Nu există altă divinitate în afară de Mine, deci 

adorați-Mă pe Mine!»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 21:25] 

Referitor la Profeții Noe, Hud, Salih și Șuaib (Pacea fie asupra 

lor!), Allah Preaînaltul spune că aceștia le-au spus popoarelor lor: 

مِْْيَا﴿ بُُدواْقَو  َْْاع  نْ ْلَُكمَْماّْللاَّ هْ ْم 
 :59)األعراف(ْْ﴾إِلََٰ

„(…)O, neam al meu! Adorați-L pe Allah! Voi nu aveți 

altă divinitate în afara Lui!(...)” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 7:59] 

Acesta a fost Mesajul tuturor Profeților (Pacea fie asupra lor!). 

Chiar și cei care li s-au împotrivit Profeților (Pacea fie asupra lor!) 

au mărturisit că aceștia le-au poruncit să Îl adore numai pe Allah și 

să renunțe la adorarea tuturor celorlalți idoli. Nobilul Coran spune 

în acest context, referindu-se la povestea neamului ʻĀd, care i-a 

spus Profetului Hud (Pacea fie asupra sa!): 

بُدَْْأَِجئ تَنَا﴿ َْْلِنَع  َدهُّْْللاَّ بُدَُْْكانََْْماَْونََذرََْْوح   :70)األعراف(ْ﴾آبَْْيَع 

„(…)Ai venit la noi pentru ca noi să-L adorăm pe Allah 

singur şi să părăsim ceea ce au adorat părinții noștri?(...)” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 7:70] 
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Allah Preaînaltul spune că membrii tribului Quraiș au spus, 

atunci când au fost invitați de către Profetul Mohammed (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să Îl adore doar pe Allah și 

să renunțe la adorarea îngerilor, a idolilor, a copacilor si altele: 

لَِهةَْْأََجَعلَْ﴿ ًهاْاْل  َذاْإِنََّْْْواِحًداْإِلََٰ ءْ َْهَٰ  :5)ص(ْ﴾ُعَجابْ ْلََشي 

„(…)Oare a făcut el din zei un Dumnezeu Unic? Acesta 

este un lucru uimitor!” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 38:5] 

Allah Preaînaltul spune, de asemenea: 

هََْْلْْلَُهمْ ْقِيلَْْإَِذاَْكانُواُْهمْ إِنَّْ﴿
ْْإِلََٰ ُْْإِلَّ بُِرونَّْْللاَّ تَك  ْأَئِنَّاَْويَقُولُونَْ  يَس 

نُونْ ْلَِشاِعرْ ْآلَِهتِنَاْلَتَاِرُكو ج   :36-35)الصافات(ْ﴾مَّ

„Când li s-a zis lor «Nu există altă divinitate afară de 

Allah», ei s-au semețit, ~ Zicând: «Să-i părăsim noi pe zeii 

noștri pentru un poet nebun?»” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 37:35-36] 

Există multe alte versete în Nobilul Coran și cuvinte ale 

Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) care expun acest concept. Fie ca Allah să ne acorde 

succesul în înțelegerea religiei noastre și în educarea noastră în 

ceea ce privește adevărata Cale a lui Allah! 

Toate suplicațiile și diferitele expresii prin care se caută ajutor 

și sprijin sunt diferite forme de politeism, din moment ce sunt 

adresate ca forme de adorare altora în afară de Allah; și aceia care 

le rostesc caută să realizeze lucruri prin intermediul celor morți, în 

timp ce Allah este Singurul care îi poate ajuta să realizeze aceste 

lucruri. Astfel de invocări sunt forme mai grave de politeism în 

comparație cu politeismul timpuriu, deoarece oamenii din acele 

timpuri au căzut în politeism numai atunci când au obținut 

confortul material, pacea și luxul. Dar, în vremurile de criză și cu 

greutăți, L-au adorat numai pe Allah, pentru că știau că numai El îi 
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poate salva de greutățile lor. Nobilul Coran spune cu referire la 

acei politeiști: 

ََْْدَعُواْال فُل كِْْفِيَْرِكبُواْفَإَِذا﴿ لِِصينَّْْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ  اْالد  اُهمْ ْفَلَمَّ ْال بَرْ ْإِلَىْنَجَّ

ِرُكونَُْْهمْ ْإَِذا  :65)العنكبوت(ْْ﴾يُش 

„(Amintește-le lor), dacă ei se urcă pe corabie şi Îl invocă 

numai pe Allah, fără să-I facă Lui niciun părtaș, însă după ce îi 

izbăvește (readucându-i) pe uscat, iată-i pe ei cum Îi fac 

asociați.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 29:65] 

رَُّْْمسَُّكمَُْْوإَِذا﴿ رِْْفِيْالضُّ ُعونََْْمنَْضلَّْْال بَح  ْْتَد  اْْإِيَّاهُْْإِلَّ اُكمْ ْفَلَمَّ ْإِلَىْنَجَّ

تُمْ ْال بَرْ  َرض  نَسانَُْْوَكانَْْْأَع  ِ  :67)اْلسراء(ْْ﴾َكفُوًراْاْل 

„Şi când răul vă va ajunge pe mare, rătăcesc departe aceia 

pe care voi îi chemați, afară de El. Dar după ce El vă 

mântuiește, aducându-vă pe uscat, voi vă întoarceți (de la El), 

căci omul este nerecunoscător!” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 17:67] 

Dacă politeiștii de mai târziu ar spune: „Noi nu vrem să 

spunem că aceia al căror ajutor îl căutăm pot să ne aducă 

beneficii și să vindece bolnavii dintre noi sau să ne fie de folos sau 

să ne rănească, noi căutăm ca aceștia să intervină la Allah pentru 

noi.”, răspunsul la o astfel de observație trebuie să fie: „Într-

adevăr, cei necredincioși din perioada timpurie au avut același 

scop și dorință; ei, la fel ca voi, nu credeau că idolii lor pot crea 

sau da viață sau că pot face bine sau rău.” 

O astfel de afirmaţie ar nega ceea ce Allah a spus despre ei în 

Nobilul Coran. Acei necredincioși au susținut, de asemenea, că ei 

căutau, prin astfel de adorare, numai mijlocirea acelora pe care îi 

adorau, pentru ca, astfel, să se apropie de Allah. Atunci când 

vorbește despre povestea Profetului Yunus (Pacea fie asupra sa!), 

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: 
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بُُدونَْ﴿ ُِْْدونِِْْمنَْويَع  ُهمْ َْلَْْماّْللاَّ ُؤَلءَِْْويَقُولُونَْْيَنفَعُُهمْ َْوَلْْيَُضرُّ َْهَٰ

ِِْْعندَُْْشفََعاُؤنَا َْْأَتُنَب ئُونَْْقُلْ ّْْللاَّ لَمَُْْلْْبَِماّْللاَّ َماَواتِْْفِيْيَع  ْفِيَْوَلْْالسَّ

ضِْ َر  اْىََْٰوتََعالَُْْسب َحانَهُْْْاأل  ِرُكونََْْعمَّ  :18)يونس(ْ﴾يُش 

„Ei adoră în locul lui Allah ceea ce nu le face lor nici rău şi 

nu le aduce lor nici folos şi zic ei: «Aceștia sunt mijlocitorii 

noștri la Allah!» Spune: «Îi vestiți voi lui Allah ceea ce El nu 

știe din Ceruri şi de pe Pământ?» Allah Preamăritul şi 

Preaslăvitul este deasupra celor asociați (Lui).” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 10:18] 

Astfel, Allah spune, prin cuvinte de netăgăduit, că El nu are 

cunoștință de niciun mijlocitor din Ceruri sau de pe Pământ, așa 

cum susțin necredincioșii. Deci, dacă Allah Spune că nu cunoaște 

existența a ceva, înseamnă că, de fapt, acel ceva nu există, pentru 

că nimic nu este ascuns de Știința Sa. Allah Preaînaltul spune în 

Nobilul Coran: 

ِِْْمنَْْال ِكتَابِْْتَن ِزيلُْ ﴿ ْبِال َحقْ ْال ِكتَابَْْإِلَي كَْْأَن َزل نَاْإِنَّا(1ْ)ْال َحِكيمِْْيزِْال َعزِّْْللاَّ

بُدِْ َْْفَاع  لًِصاّْللاَّ ينَْْلَهُُْْمخ  ِْْأََلْ(2ْ)ْالد  ينُْْلِِلَّ  :3-1)الزمر(ْْْ﴾ ال َخالِصُْْالد 

„Revelarea Cărții (vine) de la Allah Al-ʻAzīz (Invincibilul, 

Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Înţeleptul). ~ Noi ți-am trimis 

Cartea în tot adevărul, deci adoră-L pe Allah, arătându-I 

numai Lui credință! ~ Lui Allah I se cuvine credință 

curată(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 39:1-

3] 

Din aceste versete, este evident faptul că numai Allah trebuie 

să fie adorat și că această adorare trebuie să fie făcută cu 

sinceritate, pentru că Allah Cel Atotputernic i-a poruncit Profetului 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să fie sincer în 

adorare. Această poruncă este valabilă pentru toți credincioșii. În 

versetul citat mai sus, cuvântul «dīn», care înseamnă „religie” în 

limba arabă, a fost interpretat ca fiind adorare; adorarea înseamnă 

ascultarea lui Allah și a Profetului Său (Pacea și binecuvântarea lui 
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Allah fie asupra sa!), după cum am afirmat mai sus: aceasta 

include suplicația, căutarea de ajutor, teama, speranța, jurămintele 

și sacrificiile, precum și rugăciunile, postul și alte obligații care au 

fost poruncite de către Allah și de Profetul Său (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Mai mult decât atât, Allah 

Preaînaltul spune în Nobilul Coran: 

لِيَاءَُْْدونِهِِْْمنْاتََّخُذواَْوالَِّذينَْ﴿ بُُدُهمْ َْماْأَو  ْْنَع  بُونَاْإِلَّ ِْْإِلَىْلِيُقَر  ْ﴾ّللاَّ
 :3)الزمر(

„(…)Iar aceia care şi-au luat ocrotitor în locul Lui 

(zicând): «Noi nu-i adorăm pe ei decât pentru ca ei să ne 

apropie de Allah»(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 39:3] 

Cu alte cuvinte, ei au încercat să spună că singurul lor scop 

era acela de a se apropia de Allah. Ca răspuns la aceasta, Allah 

Preaînaltul spune: 

﴿ْ ُْهَوَْكاِذب  ََْلْيَه ِديَْمن  ّْللاَّ تَلِفُوَنْْإِنَّ ْفِيِهْيَخ  ْفِيَْماُْهم  ُكُمْبَي نَُهم  َْيَح  ّللاَّ

 :3)الزمر( ﴾َكفَّارْ 

„(…)Allah va judeca între ei în cele în care ei nu se înțeleg. 

Allah nu-l călăuzește pe cel care este mincinos şi 

nemulțumitor.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

39:3]  

Astfel, falsitatea afirmației lor, conform căreia idolii îi aduc 

mai aproape de Allah, a fost expusă, iar adorarea lor a fost descrisă 

ca fiind blasfemie. Prin urmare, ar trebui să fie clar pentru orice 

persoană cu un minim de inteligență că sursa blasfemiei și a 

politeismului din timpurile anterioare a fost faptul că Profeții 

(Pacea fie asupra lor!), precum și copacii, pietrele și alte creații au 

fost considerați mijlocitori între adoratori și Allah, precum și 

credința că aceștia pot îndeplini dorințele, nevoile și ambițiile fără 

Voia sau Consimțământul lui Allah Cel Atotputernic. Se considera 

că această mijlocire este asemănătoare cu aceea a miniștrilor în fața 
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regilor. Adoratorii L-au considerat pe Allah a fi egal cu regii și, 

prin urmare, au folosit cuvinte care se pot folosi atunci când se 

face o petiție la un rege sau la un lider. Aceasta este cea mai rea 

formă de minciună, deoarece Allah Cel Atotputernic nu are pe 

nimeni egal și El nu poate fi comparat cu creația Sa; nimeni nu 

mijlocește la El fără Permisiunea Lui; mijlocirea este acordată 

numai credincioșilor în Unicitatea lui Allah; Allah este 

Atotputernic și Omniscient și El este Cel Milostiv; El nu se teme 

de nimeni și nimeni nu poate face ca El să se teamă de ceva, 

deoarece El are Putere peste toți robii Săi și numai El Dispune de 

toate chestiunile lor după cum Voiește. Pe de altă parte, regii și 

conducătorii nu pot avea putere peste nimic și nu cunosc totul. 

Deci, ei au nevoie de oameni care să îi ajute atunci când se află în 

imposibilitatea de a obține sau a pune ceva în aplicare. Prin 

urmare, ei sunt întotdeauna înconjurați de un anturaj de miniștri, 

consilieri și gărzi de corp, etc. De asemenea, ei trebuie să fie 

informați cu privire la cei care se află în nevoie; acesta este încă un 

motiv pentru care sunt înconjurați de miniștri și consilieri. Dar 

Allah, Cel Atotputernic, este mai presus de toate aceste nevoi și de 

orice astfel de asistență. El este mai Milostiv cu ei decât mamele 

lor; El este Conducătorul Cel Drept care, prin Cunoaşterea Sa 

Supremă, Înțelepciunea și Capacitatea Sa, pune totul la locul său; 

prin urmare, nu este permisă compararea lui Allah cu creația Sa. 

Acesta este motivul pentru care Allah, Cel Atotputernic, a declarat 

în Nobilul Coran că El este Creatorul și Susținătorul; că El este Cel 

care Răspunde chemării cuiva care este în primejdie și Cel care 

expune răul, Cel care dă viață și Cel care o ia; și atât de multe 

altele. Disputa dintre politeiști și Mesagerii lui Allah (Pacea fie 

asupra lor!) are, de fapt, legătură cu sinceritatea în adorarea doar a 

lui Allah, fără parteneri. În Nobilul Coran găsim: 

ُْْلَيَقُولُنََّْْخلَقَُهمْ ْمَّنْ َْسأَل تَُهمَْولَئِن﴿  :87)الزخرف(ْْ﴾ّللاَّ

„Şi dacă îi întrebi cine i-a creat pe ei, vor răspunde: 

«Allah!»(…)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

43:87] 
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ُزقُُكمَْمنْقُلْ  ﴿ نَْْيَر  َماءِْْم  ضِْْالسَّ َر  لِكُْْأَمَّنَْواأل  عَْْيَم  َب َصارَْْالسَّم  َْوَمنَْواأل 

ِرجُْ ِرجُْْال َمي تِِْْمنَْْال َحيَّْْيُخ  رَْْرُْيَُدب َْْوَمنْال َحيْ ِْمنَْْال َمي تََْْويُخ  َم  ْْاأل 

ُْْفََسيَقُولُونَْ  :31)يونسْ(ْ﴾تَتَّقُونَْْأَفََلْْفَقُلْ ّْْللاَّ

„Spune: «Cine vă dă vouă hrană îndestulătoare din Cer şi 

de pe Pământ şi cine este stăpân peste auz şi peste văz şi-l 

scoate pe cel cu viață din cel fără viață şi-l scoate pe cel fără 

viață din cel cu viață şi Cel care orânduiește toate lucrurile?» 

Vor răspunde ei: «Allah!» Atunci spune: «Oare nu vă este 

vouă frică?»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

10:31] 

Există multe versete în acest sens în Nobilul Coran. Mai sus, 

am menționat versetele care indică faptul că disputa dintre Trimișii 

lui Allah (Pacea fie asupra lor!) și popoarele lor au fost cu privire 

la sinceritatea în adorarea numai a lui Allah. Am putea cita un alt 

verset în legătură cu acest subiect: 

ةْ ُْكلْ ْفِيْث نَابَعََْْولَقَدْ ﴿   ُسوًلْْأُمَّ بُُدواْأَنِْْرَّ َْْاع  تَنِبُواّْللاَّ ْ﴾الطَّاُغوتََْْواج 
 :36)النحل(

 „Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis (ca să le 

zică): «Adorați-L pe Allah şi țineți-vă departe de Taghut 

(oricine este adorat în afară de Allah)!(…)»” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 16:36] 

În ceea ce privește mijlocirea, Allah Cel Atotputernic a 

menționat în mai multe locuri din Nobilul Coran care este 

adevăratul înțeles al acesteia. Am putea cita, de exemplu: 

فَعُْْالَِّذيَْذا﴿ ِْْعنَدهُْْيَش  نِهِْْإِلَّ  :255)البقرة(ْ﴾بِإِذ 

„(…)Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de 

Îngăduința Lui?(...)” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 2:255] 

Allah Preaînaltul nu va accepta de la adoratorii Săi blasfemia 

care este păgânismul; El va accepta numai gratitudinea exprimată 
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prin credința în Unicitatea Lui și ascultarea de El. În Nobilul Coran 

găsim: 

نَْوَكم﴿ لَكْ ْم  َماَواتِْْفِيْمَّ نِيَْلْْالسَّ دِِْْمنْإِلََّْْشي ئًاَْشفَاَعتُُهمْ ْتُغ  ْيَأ َذنَْْأَنْبَع 

ُْ َضىَْْٰيََشاءُْْلَِمنّْللاَّ  :26)النجم(ْ﴾َويَر 

„Și câți îngeri sunt în Ceruri și mijlocirea lor nu folosește 

întru nimic, decât după ce Allah îngăduie cui Voiește El și cui 

Îi place!” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 53:26] 

فَُعونََْْوَلَْْخل فَُهمْ ﴿ ْْيَش  تََضىَْْٰلَِمنِْْإِلَّ نْ َْوُهمْار  يَتِهِْْم  فِقُونََْْخش   ﴾ُمش 
 :28)األنبياء(

„(…)Iar ei nu mijlocesc decât pentru acela de care El este 

mulțumit, dar ei sunt cu teamă de El.” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil 21:28 ] 

فُُرواْإِن﴿ َْْفَإِنَّْْتَك  َضىََْْٰوَلَْْْعنُكمْ َْغنِيْ ّْللاَّ ُكُرواَْوإِنْْال ُكف رَْْبَاِدهِْلِعِْْيَر  ْتَش 

َضهُْ  :7)الزمر(ْ﴾لَُكمْ ْيَر 

„Dacă nu credeți (după ce ați văzut Semnele), Allah se poate 

lipsi de voi, căci Lui nu-I place necredința robilor Săi. Însă 

dacă voi sunteți mulțumitori, aceasta Îi place Lui(…)” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 39:7] 

Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că l-a 

întrebat pe Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!):  

،َْسِعيدْ ْأَبِيْب نَِْْسِعيدِْْنْ ﴿ َْرُسولَْْيَاْقِيلَْْقَالَْْأَنَّهُُْْهَري َرةَ،ْأَبِيَْعنْ ْال َمق بُِري 

،ِ َعدَُْْمنْ ّْللاَّ مَْْبَِشفَاَعتِكَْْالنَّاسِْْأَس  َِْْرُسولُْْقَالَْْال قِيَاَمةِْْيَو  ْعليهّْللاْصلىّْللاَّ

أَلَنِيْلَْْأَنْ ُْهَري َرةَْْأَبَاْيَاْظَنَن تُْْلَقَدْ ْ"ْْوسلم لُْْأََحدْ ْال َحِديثَِْْهَذاَْعنْ ْيَس  ْأَوَّ

ِصكَِْْمنْ َْرأَي تُْْلَِماِْمن َك، َعدُْْال َحِديِث،َْعلَىِْحر  مَْْبَِشفَاَعتِيْالنَّاسِْْأَس  ْيَو 
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ُ،ْإِلَّْْإِلَهَْْلَْْقَالََْْمنْ ْال قِيَاَمةِْ ْصحيح ﴾."ْنَف ِسهِْْأَوْ ْقَل بِهِِْْمنْ َْخالًِصاّْللاَّ

 البخاري

„«O, Mesager al lui Allah, cine va fi persoana cea mai 

norocoasă, ce va primi mijlocirea ta în Ziua Judecăţii?» Mesagerul 

lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

răspuns: «O, Abu Hurairah! M-am gândit că nimeni altcineva 

nu mă va întreba despre aceasta cu excepţia ta, deoarece 

cunosc dorinţa ta de (a învăţa) ahadith. Cea mai norocoasă 

persoană care va avea mijlocirea mea în Ziua Judecăţii va fi 

cea care spune cu sinceritate, din toată inima, că: „Nimeni nu 

are dreptul de a fi adorat în afară de Allah.”»” (Al-Bukhari) 

Anas a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a spus:  

َوة ْْنَبِيْ ْلُِكلْ ﴿ تََجابَة َْْدع  لَُْْمس  َوتَهُْْنَبِيْ ُْكلُّْْفَتََعجَّ تَبَأ تَُْْوإِن يَْدع  َوتِيْاخ  َْدع 

تِيَْشفَاَعةًْ مَْْألُمَّ َُْْشاءَْْإِنْ ْنَائِلَة ْْفَِهيَْْال قِيَاَمةِْْيَو  تِيِْمنْ َْماتََْْمنْ ّْللاَّ ْلَْْأُمَّ

ِركُْ ِْْيُش   متفقْعليهْواللفظْلمسلم ﴾اَشي ئًْْبِالِلَّ

„Fiecare Profet a făcut o suplicație care a fost acceptată, 

însă fiecare dintre ei a arătat grabă în ruga sa. De aceea, eu am 

păstrat suplicația mea ca să pot mijloci pentru Ummah 

(comunitatea) mea în Ziua Judecății; și, cu Voia lui Allah, 

mijlocirea mea va cuprinde toată Ummah mea care a plecat din 

această lume fără să Îi fi asociat parteneri lui Allah în 

adorare.” (Muslim) 

Există o serie de versete în Nobilul Coran și numeroase 

relatări ale Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) care subliniază faptul că adorarea este un 

drept rezervat doar lui Allah și că nu este permisă adorarea 

nimănui altcuiva în afară de El, fie că este vorba de Profeţi (Pacea 

fie asupra lor!) sau de oricare alte persoane. Ele subliniază, de 
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asemenea, faptul că mijlocirea este numai a lui Allah Cel 

Atotputernic, după cum ne spune în Nobilul Coran: 

ِْْقُل﴿ َّ  :44)الزمر (﴾َجِميعًاْالشَّفَاَعةُْْلِل 

„Spune (o, Mohammed): «A lui Allah este mijlocirea în 

întregime(…)»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 

39:44] 

Nimeni nu va avea parte de mijlocire fără Voia Lui, iar El, 

Preaînaltul, va permite mijlocirea numai celor care au crezut în 

Unicitatea lui Allah, după cum am arătat mai sus. Astfel, politeiștii 

vor fi privați de aceasta. În Nobilul Coran ni se spune: 

 :48)المدثر(ْ﴾الشَّافِِعينََْْشفَاَعةُْْتَنفَعُُهمْ ْفََما﴿

„Astfel, de nicio mijlocire a (niciunuia dintre) mijlocitorilor 

nu vor beneficia ei.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 74:48] 

 :18)غافر(ْ﴾يُطَاعَُْْشفِيعْ َْوَلَْْحِميمْ ِْمنْ ْلظَّالِِمينَْلَِْْما﴿

„(…)şi nu vor avea nelegiuiții nici prieten, nici mijlocitor 

căruia să i se dea ascultare.” [Traducerea Sensurilor 

Coranului cel Nobil, 40:18] 

Cuvântul „nelegiuiții” din versetul de mai sus este interpretat 

ca referindu-se la „politeiști”. Găsim această afirmaţie şi în alte 

versete: 

 :254)البقرة(ْ﴾الظَّالُِمونَُْْهمَُْْوال َكافُِرونَْ﴿

„(…)Necredincioșii sunt nelegiuiți!” [Traducerea 

Sensurilor Coranului cel Nobil, 2:254] 

كَْْإِنَّْ﴿ ر   :13)لقمان(ْ﴾يمْ َعظِْْلَظُل مْ ْالش 

„(…)căci facerea de părtași este fărădelege mare.” 

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Nobil, 31:13] 
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În ceea ce privește întrebarea ta cu privire la unii dintre sufiști 

(mistici) care rostesc în moschei sau alte locuri fraze precum: „O, 

Doamne, acordă pacea și binecuvântarea Ta celor care ai 

poruncit să fie folositori pentru revelarea secretelor Tale mărețe și 

deschide ușile pentru luminile sublime ale Milei Tale și care au 

devenit, astfel, locțiitorii Tăi și au moștenit Secretele Tale 

ascunse... etc.”, răspunsul la acestea ar fi după cum urmează: 

Toate aceste fraze nu sunt altceva decât exagerări și vorbe 

goale împotriva cărora Profetul nostru, Mohammed (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ne-a avertizat. 

Sub autoritatea lui ʻAbd Allah ibn Mas’ud (Allah să fie 

mulţumit de el!), s-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

َِْْرُسولُْْقَالَْ﴿ َُْْصلَّىّْللاَّ ْقَالََها.1ْْال ُمتَنَط ُعونََْْهلَكَْ":َْوَسلَّمََْْعلَي هِّْْللاَّ

 مسلمْصحيح ﴾"ثََلثًا

„«Cei care sunt extremişti vor fi pierduţi.» şi a repetat 

aceasta de trei ori.” (Muslim) 

Imam Al-Khattabi (Allah să aibă milă de el!) a definit 

extremistul ca fiind o persoană care se implică în probleme și 

chestiuni care depășesc abilitățile sale intelectuale.  

Abu As-Sadāt ibn Al-Athir a spus că extremiștii sunt cei care 

arată extravaganță în discursul lor și încearcă să vorbească prea 

tare. Cuvântul arab pentru această expresie, „mutanatti”, este 

derivat din cuvântul „nat”, care înseamnă partea din față a gurii. 

Ulterior, cuvântul a fost folosit pentru fiecare extravagant, fie în 

discurs, fie în acțiune.  

                                           

ْوأفعالهم. أقوالهم في الحدود المجاوزون الغالون المتعمقون أي(  المتنطعون) 1 
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Orice persoană, chiar și cu un minim de inteligență, va 

înțelege din cele de mai sus că astfel de fraze de slăvire a 

Profetului nostru (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

sunt o formă de afectare și extremism interzise în religia noastră. 

Atitudinea corectă a unui musulman, în acest context, ar trebui să 

fie studierea modului tradițional în care trebuie să trimitem salutări 

asupra Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Abu Sa’id Al-Khudri (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că 

ei (companionii) l-au întrebat pe Profetul Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):  

ثَنَا﴿ ارَُْْحدَّ ثَنَاْطَالُوَت،ْب نَُْْعمَّ ْال َماِجُشوُن،ْال َعِزيزَِْْعب دِْْب نُْْال َملِكَِْْعب دَُْْحدَّ

ثَنَا َِْْعب دَِْْعنْ ْأَنَس ،ْب نَُْْمالِكَُْْحدَّ رِْْأَبِيْب نِّْْللاَّ دِْْب نِْْبَك  ِروْب نُِْْمَحمَّ ،ْب نَِْْعم  م  َْحز 

ِروَْعنْ ْأَبِيِه،َْعنْ  ،ُْسلَي مْ ْب نَِْْعم  َرقِي  ،السَُّْْحَمي دْ ْأَبِيَْعنْ ْالزُّ ْقَالُواْأَنَُّهمْ ْاِعِدي 

َِْْرُسولَْْيَا نَاّْللاَّ لَةِْْأُِمر  ْاللَُّهمَّْْقُولُواْ"ْْفَقَالََْْعلَي كَْْنَُصل يْفََكي فََْْعلَي كَْْبِالصَّ

دْ َْعلَىَْصلْ  َواِجهُِْْمَحمَّ يَّتِهَِْْوأَز  َْعلَىَْوبَاِركْ ْإِب َراِهيمََْْعلَىَْصلَّي تََْْكَماَْوُذر 

دْ  َواِجهَِْوأَُْْمَحمَّ يَّتِهِْْز  تََْْكَماَْوُذر  َْحِميدْ ْإِنَّكَْْال َعالَِمينَْْفِيْإِب َراِهيمَْْآلَِْْعلَىْبَاَرك 

 متفقْعليه ﴾"َْمِجيدْ 

„«O, Mesager al lui Allah, noi ştim ce înseamnă, să trimitem 

salutări asupra ta, însă ce înseamnă să trimitem binecuvântări 

asupra ta?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

răspuns: «Spuneți: „Allāhumma sālli ‘ala Muhammad ua ‘ala 

āli Muhammad, kama sallaita ‘ala Ibrāhīm ua ‘ala āli Ibrāhīm, 

Innaka Hamīdun Majīd, allāhumma bārik ‘ala Muhammad ua 

‘ala āli Muhammad, kama bārakta ‘ala Ibrāhīm ua ‘ala āli 

Ibrāhīm, Innaka Hamīdun Majīd (O, Allah, trimite Slava Ta 

asupra lui Mohammed şi asupra urmaşilor lui Mohammed, aşa 

cum ai trimis slava Ta asupra lui Avraam şi asupra urmaşilor 

lui Avraam! Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi de Măreţie. 

O, Allah, trimite Binecuvântarea Ta asupra lui Mohammed şi 

asupra urmaşilor lui Mohammed, aşa cum ai trimis 

binecuvântări asupra lui Avraam şi asupra urmaşilor lui 
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Avraam! Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi de Măreţie.)”»” 

(Al-Bukhari şi Muslim) 

De asemenea, Abu Humaid As-Sa’idi (Allah să fie mulțumit 

de el) a relatat că unii oameni l-au întrebat pe Profet (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

ثَنَا﴿ َِْْعب دَُْْحدَّ بََرنَاْيُوُسَف،ْب نُّْْللاَّ ِْْب دِْعََْْعنْ ْأَنَس ،ْب نَُْْمالِكُْْأَخ  رِْْأَبِيْب نِّْْللاَّ ْبَك 

دِْْب نِْ ِروْب نُِْْمَحمَّ ،ْب نَِْْعم  م  ِروَْعنْ ْأَبِيِه،َْعنْ َْحز  ،ُْسلَي مْ ْب نَِْْعم  َرقِي  ْالزُّ

بََرنِي َِْْرُسولَْْيَاْقَالُواْأَنَُّهمْ ْـْعنهّْللاْرضىْـْالسَّاِعِديُُّْْحَمي دْ ْأَبُوْأَخ  َْكي فَّْْللاَّ

َِْْرُسولُْْفَقَالََْْعلَي كَْْنَُصل ي َْعلَىَْصلْ ْاللَُّهمَّْْقُولُواْ"ْْوسلمْعليهّْللاْصلىّْللاَّ

دْ  َواِجهُِْْمَحمَّ يَّتِِه،َْوأَز  ُْمَحمَّدْ َْعلَىَْوبَاِركْ ْإِب َراِهيَم،ْآلَِْْعلَىَْصلَّي تََْْكَماَْوُذر 

َواِجهِْ يَّتِِه،َْوأَز  تََْْكَماَْوُذر   ﴾."َْمِجيدْ ِْميدْ حَْْإِنَّكَْْإِب َراِهيَم،ْآلَِْْعلَىْبَاَرك 
 البخاريْصحيح

 „«O, Mesager al lui Allah! Cum trebuie să trimitem 

binecuvântări asupra ta?» Mesagerul lui Allah (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Spuneți: „O, 

Allah, Împresoară-i cu Mila Ta pe Mohammed, pe soțiile lui și 

pe copiii lui, așa cum ai împresurat cu Mila Ta pe familia lui 

Avraam și trimite binecuvântările Tale asupra lui Mohammed, 

a soțiilor și a copiilor lui, așa cum ai trimis binecuvântările 

Tale asupra familiei lui Avraam! Cu adevărat, Tu ești Cel plin 

de Slavă şi de Măreţie!”»” (Al-Bukhari) 

Ka’b ibn Ujrah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că 

oamenii l-au întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):   

ثَنَا﴿ ثَنَاُْعَمَر،ْب نَُْْحف صَُْْحدَّ بََْْحدَّ ْلَي لَى،ْأَبِيْاب نَِْْعنِْْال َحَكِم،َْعنِْْةُ،ُشع 

َرةَ،ْب نَِْْكع بَِْْعنْ  َِْْرُسولَْْيَاْقَالُواْأَوْ ْقُل نَاْقَالَُْْعج  تَنَاّْللاَّ ْنَُصل يَْْأَنْ ْأََمر 

اَْعلَي كَْْنَُسل مََْْوأَنْ َْعلَي كَْ ْ"ْْقَالََْْعلَي كَْْنَُصل يْفََكي فََْْعَرف نَاهُْْفَقَدْ ْالسَّلَمُْْفَأَمَّ

دْ َْعلَىَْصلْ ْاللَُّهمَّْْقُولُوا دْ َْوآلُِْْمَحمَّ َْوبَاِركْ ْإِب َراِهيمََْْعلَىَْصلَّي تََْْكَماُْمَحمَّ
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دْ َْعلَى دْ َْوآلُِْْمَحمَّ تََْْكَماُْمَحمَّ ْ﴾"َْمِجيدْ َْحِميدْ ْإِنَّكَْْإِب َراِهيمَْْآلَِْْعلَىْبَاَرك 
 متفقْعليه

„«O, Mesager al lui Allah! Tu ne-ai cerut să invocăm 

binecuvântarea asupra ta şi să te salutăm. Cu privire la salut, tu ne-

ai învăţat deja (cum să facem aceasta). Cum trebuie să invocăm 

binecuvântările asupra ta?» Mesagerul lui Allah (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Spuneți: „O, 

Allah, împresoară-i cu binecuvântările Tale pe Mohammed şi 

pe urmașii lui Mohammed, așa cum i-ai împresurat cu 

binecuvântările Tale pe Avraam şi pe urmașii lui Avraam! Şi 

trimite binecuvântarea Ta asupra lui Mohammed şi asupra 

urmașilor lui Mohammed, așa cum ai trimis binecuvântarea 

Ta asupra lui Avraam şi asupra urmașilor lui Avraam! Cu 

adevărat, Tu ești plin de Slavă şi de Măreţie!”»” (Al-Bukhari) 

Toate aceste afirmaţii, care îi sunt atribuite în mod autentic 

Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 

trebuie să fie singurele fraze rostite de un musulman ori de câte ori 

caută să se roage pentru Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) și să ceară Binecuvânt[rile lui Allah asupra lui. Un 

musulman ar trebui să folosească doar cu aceste cuvinte autentice 

pentru că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

știe cel mai bine care sunt cuvintele care trebuie să fie folosite 

pentru el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și știe, 

de asemenea, care sunt cuvintele care trebuie să fie folosite pentru 

Domnul său. În ceea ce privește toate cuvintele și frazele pline de 

conotații incorecte, precum cele conținute în întrebarea ta; astfel de 

cuvinte nu ar trebui să fie folosite, pentru că acestea pot fi 

interpretate cu semnificații false și, de asemenea, pentru că sunt 

diferite de cuvintele selectate de Profetul lui Allah (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a instruit Ummah  

(națiunea) și el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

este cel mai bine informat dintre ființele umane și cel mai drept; el 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel mai puțin 
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înclinat către exagerări. Pacea și binecuvântările lui Allah fie 

asupra sa! 

Sper ca discuția pe care am prezentat-o în aceste pagini, 

susținută cu dovezi adecvate, să fie suficientă pentru a explica 

adevărul doctrinei Unicității lui Allah și pentru expunerea 

politeismului, ca și pentru explicarea diferențelor dintre politeiștii 

de la începutul veacurilor și cei din timpurile mai târzii. 

O persoană care caută să cunoască adevărul ar trebui să fie 

convinsă de explicația dată în legătură cu forma admisă de 

suplicaţie a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!). Însă, dacă o persoană nu dorește să cunoască adevărul, se 

poate consola cu propriile gânduri fanteziste. Allah a făcut referire 

la acestea în Nobilul Coran, atunci când spune: 

تَِجيبُواْلَّمْ ْفَإِن﴿ لَمْ ْلَكَْْيَس  َواَءُهمْ ْيَتَّبُِعونَْْأَنََّماْفَاع  ْاتَّبَعَِْْممَّنِْْأََضلَُّْْوَمنْ ْْأَه 

نَُْْهًدىْبَِغي رَِْْهَواهُْ ِْْم  َْْإِنَّّْْْللاَّ مَْْيَه ِديَْلّْْللاَّ  :50)القصص(ْْ﴾الظَّالِِمينَْْال قَو 

„Iar de nu-ți vor răspunde, să știi că ei urmează doar 

poftele lor! Şi cine este mai rătăcit decât acela care urmează 

poftei sale fără o călăuzire de la Allah? Allah nu călăuzește 

neamul de nelegiuiți.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel 

Nobil, 28:50] 

În versetul de mai sus, Allah Cel Atotputernic a clasificat 

oamenii în două grupuri în ceea ce privește atitudinea lor față de 

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) și de misiunea sa: un grup răspunde chemării lui Allah și a 

Trimisului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 

în timp ce celălalt grup își urmează propriile pofte. Și Allah spune 

că aceia care își urmează poftele sunt lipsiți de orice călăuzire de la 

El. 

Ne rugăm lui Allah, Cel Atotputernic, să ne ferească de 

urmarea propriilor pofte și fie ca Allah să ne facă pe noi și pe voi 

dintre cei care urmează mereu Calea lui Allah și a Trimisului Său 

(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și dintre cei pe 
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care El îi luminează cu Legislaţia Lui Divină (Shariʻah) și îi 

avertizează împotriva a ceea ce este o încălcare a acesteia, precum 

inovațiile și opiniile fanteziste. Cu adevărat, Allah este Milostiv și 

Generos. Pacea și binecuvântările lui Allah fie asupra Robului și 

Mesagerului  Său, Profetul nostru, Mohammed (Pacea și 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), și asupra familiei sale, a 

companionilor săi și a tuturor celor care urmează Calea cea 

Dreaptă până în Ziua Judecăţii! 
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