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Obligativitatea pelerinajului

Pelerinajul este unul dintre cei cinci piloni
de bazã ai religiei islamice. Obligativitatea lui
reiese din Coranul cel Sfânt ºi “Tradiþia
Profetului” (Sunna). În Surat Al-Imran Allah Cel
Mãreþ a spus:

“În ea sunt semne limpezi, [printre care] locul
unde a stat Avraam, iar acela care intrã în ea
este în siguranþã. Este o datorie a oamenilor
faþã de Allah [sã împlineascã] Pelerinajul la
aceastã Casã, dacã au mijloacele pentru
aceasta. Cât despre aceia care tãgãduiesc,
Allah nu are nevoie de aceste lumi.”

[Coran 3:97]

Pelerinajul a devenit obligatoriu în cel de-al
nouãlea an dupã Hegira.

Profetul – Pacea ºi binecuvântarea lui Allah
fie asupra lui! – a spus: “Islamul este clãdit pe
cinci piloni: mãrturisirea cã nu existã altã
divinitate în afarã de Allah ºi cã Muhammed
este supusul ºi Trimisul Lui, practicarea
rugãciunii, plata Zakat-ului (dania), pelerinajul
la Casa lui Allah ºi postul în timpul lunii
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Ramadan”.
Într-o altã relatare, Profetul – Pacea ºi

binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! – a spus:
“O, voi oameni! Aþi primit poruncã de la Allah
sã împliniþi pelerinajul, împliniþi aºadar
pelerinajul.” (relatat de Bukhari)

Mari învãþaþi musulmani au convenit asupra
obligativitãþii pelerinajului pentru acela ce are
posibilitãþi, mãcar o datã în timpul vieþii.

’Umra - pelerinajul cel mic

Într-adevãr, ’Umra trebuie efectuatã de cel
care împlineºte pelerinajul, aºa cum reiese din
acest hadis relatat de Omar Ibn Al Khattab
– Pacea fie asupra lui! – în care se spune cã
Profetul - Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui! - i-a spus îngerului Gavriil: “Islamul
înseamnã sã faci mãrturia de credinþã: “Nu
existã altã divinitate în afarã de Allah ºi
Muhammed este trimisul lui Allah”, sã împlineºti
rugãciunea, sã dai dania (zakat), sã faci
pelerinajul ºi ’Umra...”

Condiþiile pe care pelerinul
trebuie sã le îndeplineascã

Existã cinci condiþii pe care pelerinul trebuie
sã le întruneascã, indiferent dacã face
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pelerinajul cel mare (Hajj) sau cel mic (’Umra).
1. Islamul este prima condiþie ºi reiese din

versetul urmãtor:

“O, voi cei care credeþi! Politeiºtii sunt o
murdãrie! Deci sã nu se mai apropie de
Moscheea cea Sfântã dupã acest an al lor. Iar
de vã temeþi voi de sãrãcie, atunci Allah vã va
îmbogãþi – dacã va voi – prin harul Sãu, cãci
Allah este Atoateºtiutor [ºi] Înþelept ['Alim,
Hakim].”

[Coran 9:28]

2. Deplinãtatea facultãþilor mintale. Aºa
cum se spune în hadis-ul urmãtor, nebunul nu
are obligaþia sã efectueze pelerinajul ºi ’Umra:
“S-au ridicat calemurile (n.t. toc arhaic
confecþionat din trestie, lemn etc) de la trei
persoane: de la nebunul care ºi-a pierdut
mintea, pânã ce îºi revine, de la persoana
adormitã, pânã ce se trezeºte, ºi de la copil,
pânã se maturizeazã!” Îngerii sunt cei ce “scriu”
faptele oamenilor, dar pentru aceste trei
persoane ele nu vor fi “scrise”.

3. Maturitatea. Nu este obligatoriu ca un
copil sã efectueze pelerinajul înainte de
pubertate. Dacã un copil a efectuat pelerinajul,
acesta este primit, rãsplata primind-o pãrinþii,
însã nu înseamnã cã nu trebuie sã mai
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efectueze pelerinajul dupã ce s-a maturizat, aºa
cum reiese din relatarea urmãtoare: “Profetul
– Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui! – a spus: «Chiar dacã a efectuat pelerinajul,
copilul are obligaþia de a-l efectua din nou dupã
ce a trecut de perioada de pubertate».”

4. Libertatea. Cel ce efectueazã pelerinajul
trebuie sã fie liber, sã nu fie sclav, având astfel
discernãmânt pentru faptele pe care le
sãvârºeºte.

5. Posibilitatea. Pelerinajul este obligatoriu
pentru cei ce au posibilitãþi materiale, iar dacã
o persoanã care nu a avut posibilitatea de a
efectua pelerinajul a reuºit totuºi sã-l facã,
atunci pelerinajul efectuat este primit.

O condiþie care se referã numai la femei este
aceea de a avea un însoþitor (mahram), aºa
cum reiese din hadis-ul urmãtor: “Un om s-a
ridicat ºi a spus: «O, Profetule, soþia mea a
plecat sã facã pelerinajul, iar eu mã pregãteam
sã te însoþesc la rãzboi». Profetul a spus:
«Du-te ºi fã pelerinajul împreunã cu soþia ta».”
În cazul în care existã un grup de mai multe
femei care merg împreunã la pelerinaj atunci
nu mai este nevoie de un însoþitor din familie
(mahram - soþ, frate, fiu, etc). Aceastã ultimã
condiþie de a avea un însoþitor este relatatã
numai de câteva ºcoli, celelalte permit
pelerinajul femeilor numai în grup.
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Cine întruneºte toate aceste condiþii trebuie
sã efectueze pelerinajul cât mai repede aºa
cum reiese din hadis-ul relatat de Ibn Abbas
– Pacea fie asupra lui!: “Grãbiþi-vã sã efectuaþi
pelerinajul. Nimeni nu ºtie ce i se va întâmpla
mâine.”

Pelerinajul se poate efectua
în douã feluri:

1) Dacã pelerinul poate efectua de unul
singur pelerinajul, atunci trebuie sã-l efectueze;

2) Dacã, din urmãtoarele motive, se aflã în
imposibilitatea de a efectua pelerinajul atunci:

a) dacã este bolnav de o boalã grea, însã
se aºteaptã sã se însãnãtoºeascã, atunci se
amânã efectuarea pelerinajului pânã când se
va însãnãtoºi. Dacã între timp decedeazã,
cineva din familia lui trebuie sã efectueze în
locul lui pelerinajul.

b) dacã acela care trebuie sã înfãptuiascã
pelerinajul nu îl poate efectua, fiind neputincios,
ºi dacã nu se aºteaptã vreo schimbare în bine,
atunci acesta poate sã desemneze pe cineva
care sã facã în locul lui pelerinajul (ºi hajj, ºi
’umra) atât în timpul vieþii, cât ºi dupã moartea
sa.
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Cine face pelerinajul ºi ’Umra
în locul celui neputincios

Cine nu poate efectua pelerinajul din motive
de sãnãtate, de pildã este bolnav, paralizat sau
nu poate cãlãtori, deºi a îndeplinit toate
condiþiile obligatorii, trebuie sã desemneze pe
cineva care sã efectueze pelerinajul în locul
sãu. Dacã un musulman matur a decedat ºi nu
a putut efectua pelerinajul, atunci din
moºtenirea lãsatã se va scoate suma de bani
necesarã pentru efectuarea pelerinajului, aºa
cum reiese din hadis-ul urmãtor relatat de Abu
Razin: “Dacã o persoanã ce trebuia sã
înfãptuiascã pelerinajul a decedat, atunci se va
lua din averea sa suma necesarã pentru ca o
altã persoanã sã facã în locul sãu pelerinajul ºi
’Umra.” ªi sã nu uitãm un lucru: acela care va
efectua pelerinajul pentru o altã persoanã care
din anumite motive nu îl poate efectua trebuie
ca mai înainte sã fi efectuat pentru el însuºi
pelerinajul, în caz contrar nu poate fi desemnat.
Acest lucru reiese ºi din relatarea Profetului
– Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui! – care a auzit un om ce spunea: “Lebbeike
pentru ªabrana. (Îþi rãspund, Doamne, pentru
ªabrana.)” Atunci l-a întrebat: “Cine este
ªabrana?” Omul a rãspuns: “Un frate de-al meu
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(sau o rudã).” Profetul l-a întrebat: “Þi-ai
efectuat pelerinajul?” Acesta a rãspuns: “Nu”.
Profetul - Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui! - a zis: “Fã pelerinajul mai întâi
pentru tine ºi apoi pentru ªabrana.”

De asemenea o altã motivaþie a pelerinajului
este existenþa Ka’abei. Atâta timp cât aceastã
motivaþie este unicã ºi nu se repetã, pelerinajul
trebuie efectuat tot o singurã datã în viaþã. Cei
care dispun în fiecare an de posibilitãþi
materiale vor primi o rãsplatã mai mare dacã
vor trimite pe alþii sã-ºi împlineascã aceastã
obligaþie.

Virtuþile pelerinajului ºi ’Umrei

1. Profetul – Pacea ºi binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui! – a spus: “Cine face
pelerinaj pentru Allah fãrã sã vorbeascã
necuviincios ºi fãrã sã pãcãtuiascã se întoarce
din pelerinaj la fel de curat ca ºi în ziua în care
s-a nãscut.”

2. Pelerinul pios este acela care nu se
mândreºte, nu pãcãtuieºte, împlineºte ritualul
ºi respectã condiþiile. Acestuia i se primeºte
pelerinajul ºi el trebuie sã se întoarcã la casa
lui mai bun decât a plecat ºi sã nu se întoarcã
la pãcat.

3. Odatã Profetul – Pacea ºi binecuvântarea
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lui Allah fie asupra lui! – a fost întrebat în acest
fel despre cele mai bune lucruri care se pot
înfãptui: “Care este cea mai bunã dintre fapte?”
El a rãspuns: “Credinþa în Allah ºi în Trimisul
Sãu.” A mai fost întrebat: “ªi dupã aceasta?” El
a zis: “Lupta pentru cauza lui Allah.” Ei au
întrebat: “ªi mai apoi?” Atunci Profetul – Pacea
ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! – a
rãspuns: “Pelerinajul primit.”

4. Profetul - Pacea ºi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa! - i-a spus lui ’Amr ibn
al-’As: “Nu ºtii cã Islamul ºterge tot ceea ce a
fost înainte de el (pãcatele dinainte)? Da,
migraþia (hijra) ºterge toate pãcatele dinainte
ºi pelerinajul ºterge toate pãcatele dinainte.”
(relatat de Muslim)

5. Pelerinajul ºi ’Umra ºterg pãcatele ºi
îndepãrteazã sãrãcia aºa cum mercurul
îndepãrteazã fierul de aur, iar pelerinul pios nu
are altã rãsplatã decât Paradisul.

6. Aiºa – Pacea fie asupra ei! – a spus: “O,
Trimis al lui Allah, jihad-ul este ºi pentru femei?”
El a rãspuns: “Da, este ºi pentru ele jihad-ul,
însã fãrã luptã. Cel mai frumos ºi mai bun jihad
pentru ele este pelerinajul la Casa Sfântã.”

7. Pelerinul va fi oaspetele lui Allah aºa cum
reiese din acest hadis: “Oaspeþii lui Allah sunt
trei: luptãtorul, pelerinul ºi cel ce a fãcut ’Umra”.

8. Pelerinul are rãsplata pe care o are un
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luptãtor în numele lui Allah: “Jihad-ul este pentru
cel mare, iar pentru cel mic, cel slab ºi pentru
femei este pelerinajul ºi ’Umra”.

9. În Ziua Arafa, care este una dintre zilele
pelerinajului, Allah îi elibereazã pe supuºii Sãi
din flãcãrile iadului.

10. Cea mai bunã rugãciune este cea care
se spune în timpul Zilei Arafa.

11. Cine face tauaf (ocolul Ka’abei) de ºapte
ori ºi dupã aceea face douã ra’ka este ca ºi
cum ar elibera un sclav.

12. Rugãciunea în Moscheea Haram (din
Mecca) este mai bunã decât o sutã de mii de
rugãciuni.

13. Pentru cel ce face înconjurul Ka’abei,
apoi salutã piatra neagrã, aceasta din urmã îi
va fi martorã în Ziua de Apoi. Profetul – Pacea
ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! – a
spus: “Când a fost coborâtã, piatra neagrã era
mai albã decât zãpada, însã au înnegrit-o
pãcatele fiilor lui Adam.”

14. Pelerinajul trezeºte în musulman mãreþia
trecutului islamic, deoarece pelerinul viziteazã
primul lãcaº de adorare de pe suprafaþa
pãmântului – Casa lui Allah, calcã pe locurile
pe unde au trecut profeþii Ibrahim, Ismail ºi mai
apoi Muhammed – Pacea ºi binecuvântarea
lui Allah fie asupra lor!

15. Este o expoziþie a lumii islamice unde
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fiecare musulman vine cu straiele, obiceiurile
ºi îndeletnicirile lui.

16. Este o ºcoalã a vieþii unde, prin
comunicare ºi întrajutorare, musulmanii fac
schimb de experienþã ºi gãsesc de multe ori
rezolvãri pentru multe dintre problemele lor.

17. Pelerinajul este pentru cel cu credinþã
puternicã în Allah, care se încrede total în Voia
Sa. Este un act de adorare care îþi pune la
încercare de multe ori rãbdarea – devenind
astfel mai rãbdãtor, mai milos ºi mai îndurãtor
cu cei ce se aflã în preajmã.

18. Este oglinda egalitãþii ºi a frãþiei. Acolo
gãseºti bogaþi alãturi de sãraci, negri alãturi
de albi, conducãtori alãturi de supuºi ºi toþi stau
îmbrãcaþi la fel, în acelaºi rând la rugãciune ºi
fac aceleaºi lucruri împreunã. Profetul
Muhammed – Pacea ºi binecuvântarea lui Allah
fie asupra lui! – spune: “Nici un arab nu este
mai presus decât unul care nu este arab decât
prin evlavie.”

19. Este un mod de a-I mulþumi lui Allah
pentru darurile Sale, pentru sãnãtate, putere
ºi pentru toate celelalte daruri ce nu pot fi
numãrate. Prin pelerinaj îi aducem mulþumiri
lui Allah pe pãmânt ºi ne garantãm fericirea în
Ziua de Apoi.
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Pregãtiri de drum ºi conduita
pelerinului

Pelerinul trebuie sã cunoascã aceste reguli
ºi sã le punã în practicã pentru ca pelerinajul
sau ’Umra sã fie primite de Allah.

1. Este de dorit ca pelerinul sã-I cearã lui
Allah sã-i arate când este bine sã plece, cu cine
sã fie tovarãº de drum ºi ce cale sã urmeze.
Acest lucru se face prin efectuarea a douã ra’ka
pentru Allah, iar dupã rugãciune se spune ruga
Istikhara.

“Allahumme innii estekhiruke bi’ilmike,
ue-esteqdiruke bi-qudretike, ue es-eluke min
fadlikel-’aziim fe-inneke teqdiru ue la eqdir, ue
te’alemu ue laa e’alemu, ue ente’allamul-
ghuiub. Allahumme in kunte te’alemu enne
hadzal-emre… (ºi se spune respectivul lucru)...
khairun lii fii diini ue ma’aaºii ue ’aqibeti emrii
feqdirhu-lii ue ies-sirhu lii thumme barik lii fihi,
ue in kunta te’alemu enne hadzaal-emre
ºerrun-lii fii diini ue ma’aaºii ue ’aqibeti emrii
fesrifhu annii ue-srifnii ’anhu ue-qdir lii el-khaira
haithu keane thumme-rdinii bihi.”

“O, Allah, caut îndrumarea Ta în ºtiinþa Ta,
ºi caut forþã în puterea Ta ºi îþi cer din favorurile
Tale nepieritoare, cãci cu adevãrat Tu Poþi, în



18

timp ce eu nu pot, ºi cu adevãrat Tu ªtii, în timp
ce eu nu ºtiu ºi Tu eºti Cunoscãtorul celor
nevãzute. O, Allah, dacã ºtii cã acest lucru… (ºi
se spune respectivul lucru)... este bun pentru
mine în religia mea, în viaþa mea ºi în sfârºitul ei,
atunci porunceºte-l ºi uºureazã-l pentru mine ºi
binecuvânteazã-mã cu el; ºi dacã ºtii cã acest
lucru este rãu pentru mine, în religia mea, în viaþa
mea ºi în sfârºitul ei, atunci îndepãrteazã-l de
mine, ºi îndepãrteazã-mã de el, ºi hotãrãºte
pentru mine ceea ce e bine, oricare ar fi acesta,
ºi fã-mã mulþumit cu acesta.”

2. Cel ce efectueazã pelerinajul trebuie, mai
înainte de toate, sã facã acest lucru pentru
Allah, fãrã a cãuta prin pelerinaj sã se
mândreascã sau alte lucruri lumeºti. Aºadar un
musulman nu va cãuta decât mulþumirea lui
Allah.

Spune: "Într-adevãr, Rugãciunea mea,
actele mele de devoþiune, viaþa mea ºi moartea
mea îi aparþin lui Allah, Stãpânul lumilor! / El nu
are nici un asociat! Astfel mi s-a poruncit ºi eu
sunt primul dintre musulmani!".

[Coran 6:162,163]

Spune: “Ci eu sunt doar un om, ca ºi voi!
ªi mi s-a revelat mie cã Domnul vostru este
un Domn Unic! Acela care nãdãjduieºte sã-L



19

întâlneascã pe Domnul sãu sã sãvârºeascã
fapte bune ºi sã nu asocieze pe nimeni
altcineva la adorarea Domnului sãu!”.

[Coran 18:110]

“ªi fiecãrui om i-am legat de gât faptele
sale. Iar în Ziua Învierii vom scoate pentru el
o carte pe care el o va gãsi deschisã.”

[Coran 17:13]

Într-o relatare profeticã sacrã Allah spune:
“Eu sunt cel mai bogat”.

Profetul – Pacea ºi binecuvântarea lui Allah
fie asupra lui! – se temea pentru poporul sãu
de ªirk Al-Asgar ºi a fost întrebat: “Ce este
acesta?” Atunci a rãspuns: “Trufia.”

“ªi nu li s-a poruncit decât sã-L adore pe
Allah, cu credinþã curatã ºi statornicã în religia
Lui, sã împlineascã Rugãciunea [As-Salat] ºi
sã achite Dania [Az-Zakat]. ªi aceasta este
credinþa [comunitãþii] celei drepte.”

[Coran 98:5]

3. Pelerinul trebuie sã cunoascã toate
normele pelerinajului ºi ale ’Umrei, precum ºi
normele rugãciunii. Trebuie de asemenea sã
ºtie cum se face aceasta în timpul unei cãlãtorii.
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4. Pelerinul trebuie sã se cãiascã pentru
toate pãcatele înfãptuite înainte. Prin cãinþã se
urmãreºte renunþarea ºi îndepãrtarea de toate
pãcatele. Pelerinul trebuie sã regrete toate
pãcatele sãvârºite ºi trebuie sã-ºi doreascã sã
nu mai înfãptuiascã ºi alte pãcate, iar dacã a
nedreptãþit sau a supãrat pe cineva trebuie sã
îndrepte lucrurile sau sã îºi cearã iertare de la
persoana faþã de care a greºit înainte de a pleca.

5. Pelerinul trebuie sã obþinã bani câºtigaþi
prin muncã cinstitã, deoarece Profetul - Pacea
ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! - a
spus: „Allah este bun ºi nu primeºte decât ce
este bun”, iar banii câºtigaþi prin diferite mijloace
care contravin normelor islamice vor constitui
un motiv ca rugile sã nu fie acceptate.

6. Este de dorit ca pelerinul sã îºi facã
testament pentru ca nu cumva drepturile lui sau
ale altor persoane sã fie date uitãrii.

7. De asemenea este de dorit ca pelerinul
sã îºi îndemne familia sã se îndrepte ºi sã fie
mai evlavioasã înaintea lui Allah.

8. Este de dorit ca pelerinul sã îºi caute un
tovarãº bun, având grijã ca acea persoanã sã
fie un învãþat în ºtiinþele islamice ºi sã fie
evlavios.

9. Este preferabil sã îºi ia rãmas bun de la
familie, prieteni, neamuri ºi vecini ºi sã le spunã:
„Esteudi’ukumullaha elledzi la iudai-i’u ua-dai-



21

ahu”. (Vã las în grija lui Allah, Cel care nu pierde
grijile.)

10. De asemenea este de preferat sã plece
în cãlãtorie în dimineaþa zilei de joi.

11. Este bine de asemenea ca la ieºirea din
casã sã se spunã ruga de ieºire din casã:
„Bismillah, teuekkeltu ‘ala-llah, ue laa haule ue
laa quuate illaa billah.” (În numele lui Allah! Mã
încred în Allah ºi mãrturisesc cã nu existã forþã
sau putere decât cu Allah!)

12. Este de preferat ca atunci când începe
cãlãtoria, pelerinul sã spunã rugãciunea de
cãlãtorie, dupã ce s-a urcat în mijlocul de
transport folosit (maºinã, avion etc).

“Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Subhanelledzii sakh-khara lena hadza ue ma
kunna lehu muqrinine ue inna ila rabbina
lemunqalibun. Allahumme inna nes-eluke fi
seferina hadza el-birra uet-taqua ue minel-
’ameli ma terda. Allahumme  hau-uin ’aleina
seferena hadza uet-ui ’anna bu’dehu.
Allahumme entes-sahibu fis-sefer, uel-khalifetu
fil-ehl. Allahumme inni e’udzubike min ue’atha-
is-sefer, ue ke-abetil-manzari ue su-il-
munqalabi fil-mali uel-ehli.”

“Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel mai
Mare! Allah este Cel mai Mare! Slavã Celui ce
ne-a dãruit nouã aceasta ºi noi înºine n-am fi
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fost capabili de acest lucru ºi la Domnul nostru
este întoarcerea. O, Allah, îþi cerem din aceastã
cãlãtorie binele ºi evlavia ºi dintre fapte ceea
ce îþi place. O, Allah, uºureazã pentru noi
aceastã cãlãtorie ºi scurteazã pentru noi
distanþa ei. O, Allah, Tu eºti Stãpânul cãlãtoriei
ºi Califul pentru cei de acasã. O, Allah,
pãzeºte-mã de dificultãþile cãlãtoriei, de
tristeþea celor vãzute ºi de rãul din lucruri ºi din
oameni.”

13. Este recomandat sã nu cãlãtoreascã de
unul singur, fãrã tovarãºi de drum.

14. Dacã în cãlãtorie sunt mai multe
persoane, sã se numeascã dintre ei un
conducãtor.

15. Dacã în timpul cãlãtoriei se înnopteazã
într-un loc, este bine sã se înnopteze împreunã
cu tovarãºii de drum. Atunci când înnoptau
într-un loc, unii dintre companionii Profetului
dormeau în diferite pãrþi, separaþi. Profetul
– Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui! – le-a interzis acest lucru, spunând cã:
“Aceastã despãrþire a  voastrã vine de la
ªeitan.”

16. Dacã poposesc într-o casã, pelerinii
trebuie sã spunã rugãciunea: “E’udzu bi-
kelimatillahit-tammeti min ºerri ma khaleq”
(Caut adãpost în perfecþiunea Cuvântului lui
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Allah de rãul pe care El l-a creat!) Aceastã
rugãciune îi apãrã pe pelerini de nenorociri
pânã ce pãrãsesc acea casã.

17. Este bine ca atunci când se urcã pe
dealuri (sau în mijloace de transport) sã se
spunã: “Allahu Akbar”, iar când se coboarã sã
se spunã: “Subhanallah!”

18. De asemenea este bine ca atunci când
intrã într-un oraº sau sat pelerinul sã spunã
rugãciunea de intrare în sat pe care o spunea
Profetul - Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!:

“Allahumme rabbes-semauatis-seb’i ue ma
ezlalna, ue rabbel-aradinas-seb’i ue ma ‘aqlalna
ue rabbeº-ºeiatini ue ma adlalna ue rabber-
riahi ue ma dzareina es-eluke khaira hadzihil-
qarieti ue khaira ahliha ue khaira ma fiha ue
e’udzu bike min ºerriha ue ºerri ehliha ue ºerri
ma fiha”.

“O, Allah, Stãpân al celor ºapte ceruri ºi al
tuturor celor pe care acestea le umbresc,
Stãpân al celor ºapte pãmânturi ºi al tuturor
celor pe care acestea le susþin, Stãpân al
diavolilor ºi al tuturor acelora  pe care aceºtia
îi îndrumã greºit, Stãpân al vânturilor ºi al
tuturor celor pe care acestea le împrãºtie. Îþi
cer din binele acestui sat, din binele locuitorilor
acestuia ºi din binele care se aflã în interiorul
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lui ºi caut adãpost la Tine de rãul din acest sat,
de rãul din locuitorii lui ºi de rãul aflat în
interiorul lui.”

19. De asemenea pelerinul poate sã meargã
în cãlãtorie ºi pe timpul nopþii, mai ales în prima
parte a nopþii.

20. Pelerinul trebuie sã facã cât mai multe
rugi în timpul cãlãtoriei.

21. Trebuie sã îndemne ceea ce este bine
ºi sã interzicã ceea ce este rãu, cât îi stã în
putinþã.

22. Sã se îndepãrteze de toate pãcatele, sã
nu supere pe nimeni cu vorba sau cu fapta, sã
nu îi împingã pe pelerini sã bârfeascã sau sã
cleveteascã, sã nu se certe cu tovarãºii lui sau
cu cei din jur, sã nu mintã.

“Pelerinajul are loc în lunile cunoscute.
Aceluia care s-a decis sã facã Pelerinajul în
aceste luni îi sunt oprite în timpul Pelerinajului
împreunarea cu muierea, nesupunerea ºi
cearta. ªi binele pe care îl faceþi, Allah îl ºtie.
Luaþi cu voi provizie, dar cea mai bunã provizie
este evlavia! ªi sã fiþi cu fricã de Mine, voi cei
care aveþi minte!”

[Coran 2:197]

23. Pelerinul trebuie sã împlineascã toate
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îndatoririle religioase, cele mai de preþ fiind
rugãciunile împlinite la timpul lor, citirea
Coranului, rugile ºi pomenirile, ajutarea celor
din jur cu o vorbã sau cu o faptã bunã.

24. Pelerinul trebuie sã aibã un
comportament ales.

25. Trebuie sã sarã în ajutorul celui slab sau
a drumeþului cu ce poate: bani, mâncare, etc.

26. De asemenea trebuie sã se grãbeascã
sã se întoarcã în þarã, sã nu îºi prelungeascã
fãrã nici un motiv ºederea.

27. La întoarcerea din cãlãtorie este bine
sã facã precum a fãcut Profetul – Pacea ºi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! Trimisul
lui Allah spunea: “Allahu Akbar” de trei ori, iar
apoi spunea:

 “La ilahe illa Allah, uahdehu la ºerike leh,
lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ‘ala kulli
ºei-in qadir. A-ibune, ta-ibune, ‘abidune
lirabbina hamidune. Sadaqallahu ua’dahu ue
nasara ‘abdehu ue hazamel-ahzabe uahdahu.”

“Nu existã altã divinitate în afarã de Allah,
Unicul, care nu are pe nimeni egal! A Lui este
Împãrãþia ºi Slava ºi El este mai presus de toate
Atotputernic! Ne întoarcem, ne cãim, îl mãrim
ºi îl slãvim pe Domnul nostru. Allah ºi-a
desãvârºit promisiunea Sa, l-a sprijinit pe
sclavul Sãu ºi Singur a înfrânt coaliþia
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duºmanilor.”

28. Este bine ca atunci când vede aºezarea
sa pelerinul sã rosteascã: “A-ibune, ta-ibune,
‘abidune lirabbina hamidune!” (Ne întoarcem,
ne cãim, ne rugãm, Domnului nostru îi
mulþumim!), repetând acest lucru pânã când
intrã în oraºul sau în satul sãu.

29. Profetul - Pacea ºi binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui! - a interzis ca drumeþul sã
ajungã noaptea la locuinþa sa, în afarã de cazul
în care membrii familiei au fost înºtiinþaþi de
sosirea sa.

30. De asemenea este indicat ca acela care
a sosit din cãlãtorie sã facã rugãciune, douã
ra’ka la cea mai apropiatã moschee de locuinþa
sa.

31. Dupã ce soseºte, cãlãtorul trebuie de
asemenea sã fie mai atent cu pãrinþii, familia ºi
vecinii sãi.

32. Este bine ca persoana care s-a întors
din cãlãtorie sã împartã mici atenþii. Acest lucru
face ca inimile sã fie mai apropiate ºi este
inacceptabil ca un cadou sã fie refuzat.

33. Dacã a ajuns la locul sãu de baºtinã,
este bine sã îºi îmbrãþiºeze tovarãºii, dupã cum
a relatat Anas – Pacea fie cu el! – despre
companionii Profetului, care atunci când se
întâlneau îºi strângeau mâinile, iar când se
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întorceau din cãlãtorie se îmbrãþiºau.
34. De asemenea este bine ca la întoarcerea

din cãlãtorie, pelerinul sã dea o masã festivã
la care sã îºi invite tovarãºii de drum, rudele,
prietenii ºi vecinii.

Când se înfãptuieºte
pelerinajul ºi ’Umra

Pelerinajul se înfãptuieºte în lunile ªawual,
Zul-Qada ºi Zul-Hijje ale calendarului islamic.
Ritualurile principale sunt concentrate în
primele douãsprezece zile din luna Zul-Hijje,
punctul culminant fiind în zilele de 8 - 12 ale
acestei luni.

“Pelerinajul are loc în lunile cunoscute.
Aceluia care s-a decis sã facã Pelerinajul în
aceste luni îi sunt oprite în timpul Pelerinajului
împreunarea cu muierea, nesupunerea ºi
cearta. ªi binele pe care îl faceþi, Allah îl ºtie.
Luaþi cu voi provizie, dar cea mai bunã provizie
este evlavia! ªi sã fiþi cu fricã de Mine, voi cei
care aveþi minte!”

[Coran 2:197]

’Umra se poate efectua pe tot parcursul
anului. Se poate face ihram-ul pentru
înfãptuirea ’Umrei în orice lunã, de exemplu în
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ªa’aban, Ramadan, ªawual etc, luni ale
calendarului islamic.

Existã cinci locuri numite miqat de unde
pelerinul trebuie sã îmbrace ihram-ul, aºa cum
reiese din hadis-ul profetic relatat de Ibn Abbas:
“Pentru cei din Medina, din Zul-Huleife, locuitorii
ªamului vechi (Siria, Palestina, Iordania, Irak ºi
Liban), din Al-Giuhfe, cei din Nagid, din Qarnul-
Menazil, din Yemen ºi din Ielemlem este
obligatoriu ca fiecare drumeþ ce trece printr-una
dintre zonele menþionate mai sus, cu destinaþia
Mecca, sã îmbrace ihram-ul numai dacã are
intenþia de a face pelerinaj (hajj) sau ’Umra. Dacã
se îndreaptã spre Mecca cu intenþia de a-ºi
rezolva unele treburi sau cu un alt scop nu este
obligat sã facã ihram-ul. Pelerinului îi este
interzis sã treacã de aceste zone fãrã sã îmbrace
ihram-ul, chiar dacã ajunge la destinaþie cu
autobuzul, vaporul, avionul etc.

Dacã cineva soseºte cu avionul în Mecca,
având ca scop efectuarea pelerinajului sau a
’Umrei, este bine ca înainte de a se urca în
avion sã facã baie, iar când soseºte la locul
unde trebuie sã facã ihram-ul sã se schimbe ºi
sã îºi punã ihram-ul, devenind astfel muhrim.
Apoi sã spunã talbia (intenþia) pentru pelerinaj
(Hajj) sau pentru ’Umra. Este bine ºi dacã se
îmbracã ihram-ul înainte de a se urca în avion,
însã nu se face talbia decât atunci când s-a
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ajuns la locul de unde se îmbracã ihram-ul
(miqat).

Locuitorii din Tedda ºi Bahra (localitãþi din
Arabia Sauditã) pot îmbrãca ihram-ul de la ei
de acasã, iar locuitorii Meccãi pot îmbrãca
ihram-ul acasã numai pentru pelerinaj ºi nu
pentru ’Umra.

Cine vrea sã devinã muhrim pentru pelerinaj
cu ’Umra, însã a trecut de locul de unde trebuia
sã devinã muhrim, trebuie sã se întoarcã la
locul acela, iar dacã a uitat ºi nu s-a întors
trebuie sã jertfeascã un animal.

Oricine se îndreaptã spre Mecca fãrã a avea
intenþia de a face pelerinaj sau ’Umra nu trebuie
sã îmbrace ihram-ul.

Ce trebuie sã facã
pelerinul înainte de intenþie

1. sã îºi taie unghiile, sã îºi scurteze
mustaþa, sã se epileze la subraþ ºi sã se tundã.

2. sã se lepede de straie, este bine sã facã
o baie generalã.

3. poate sã foloseascã diferite creme, geluri
sau parfumuri pentru pãr sau barbã.

4. cele douã bucãþi de material pe care le
va folosi bãrbatul pentru a putea deveni muhrim
trebuie sã fie albe ºi curate, iar încãlþãmintea
este interzisã, excepþie fac papucii care nu au
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nici un fel de cusãturã pe ei, care pot fi turnaþi
din plastic, dintr-o bucatã sau douã. Femeia
devine muhrim, îmbrãcând orice doreºte din
garderoba ei, cu condiþia ca veºmântul ei sã
fie larg, sã nu semene cu cel al bãrbaþilor, sã
nu îi acopere faþa ºi sã corespundã cerinþelor
islamice.

5. este bine ca pelerinul sã îmbrace
ihram-ul dupã o rugãciune obligatorie (fard),
iar dacã nu este în timpul unei rugãciuni
obligatorii poate sã facã douã ra’ka sunna
(douã unitãþi de rugãciune benevole).

6. dupã ce a terminat de efectuat
rugãciunea, pelerinul îºi exprimã din toatã inima
intenþia de a efectua pelerinajul sau ’Umra. Dacã
intenþioneazã sã efectueze ’Umra fãrã pelerinaj
va rosti: “Lebbeike umreten” sau “Allahume
lebbeike umreten”, iar dacã intenþioneazã sã
facã pelerinajul fãrã ’Umra va rosti: “Lebbeike
hajjen” sau “Allahume lebbeike hajjen”. Dacã
intenþioneazã sã efectueze pelerinajul ºi ’Umra
împreunã (pelerinajul Qiran) va spune:
“Lebbeike umreten ue hajjen” sau “Allahume,
lebbeike umreten ue hajjen”. Dacã persoana
respectivã face pelerinajul în locul unei alte
persoane, atunci va avea în sine aceastã
intenþie, dupã care va spune: “Lebbeike în locul
lui...“ Dupã ce pelerinul s-a aºezat în ºa, s-a
urcat în maºinã sau în orice alt mijloc de
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transport este recomandat sã spunã precum
Profetul – Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!

“Lebbeike Allahume lebbeik, lebbeike la
ºerike leke lebbeik, innel-hamde uen-ni’mete
leke uel-mulk la ºerike lek.”

“Iatã-mã, o, Allah (rãspunzând chemãrii
Tale), iatã-mã! Iatã-mã, Tu eºti Fãrã de seamã,
iatã-mã! Cu adevãrat, a Ta este Slava, Mãreþia
ºi Gloria! Tu nu ai pe nimeni egal!”

Dacã se teme cã anumite lucruri îl vor
împiedica sã împlineascã pelerinajul este bine
ca, atunci când îºi declarã intenþia, pelerinul
sã specifice ºi condiþia, astfel încât, dacã nu va
putea împlini pelerinajul din cauza unui fapt care
a fost menþionat în timpul declarãrii intenþiei,
sã nu îi revinã anumite sarcini de îndeplinit,
cum ar fi: sã dea milostenie, sã aducã jertfã,
sã hrãneascã persoanele sãrace sau sã
posteascã.

Dacã cel ce vrea sã efectueze pelerinajul
este însoþit de copii mici ºi vrea ca ºi copiii sã
beneficieze de faptele bune ale pelerinajului,
atunci copilul poate sã îmbrace ihram-ul cu
acordul tutorelui sãu, fãcând aceleaºi lucruri
pe care le face un om matur. Dacã sunt mici,
atunci tutorele face talbia în locul lor ºi le sunt
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interzise aceleaºi lucruri care le sunt interzise
ºi persoanelor mature. De asemenea cu toþii
trebuie sã aibã trupurile ºi veºmintele curate
atunci când fac ocolul (tauaf) Ka’abei.

Cele trei feluri de pelerinaj

Cine a ajuns în locul unde trebuie sã se
îmbrace ihram-ul în lunile pelerinajului (ªawual,
Zul-Qada ºi primele zece zile din Zul-Hijje)
poate sã împlineascã pelerinajul în trei feluri:

1. Temet-tu’ – care se face în felul urmãtor:
se declarã intenþia de a se face ’Umra (dar
numai în lunile Hajj-ului), dupã care se îmbracã
ihram-ul, spunând: „Lebbeike Umreten” ºi se
spune talbia: “Lebbeike Allahume Lebbeik,
lebbeike la ºerike leke lebbeik. Innelhamde
uenniamate leke uel-Mulk la ºerike lek”, pânã
când se ajunge la Mecca, dupã care se face
înconjurul Ka’abei, apoi Sa’i (drumul pe care
pelerinul trebuie sã-l parcurgã de ºapte ori,
situat între colinele Safa ºi Marua). Pelerinul
se rade apoi în cap sau îºi scurteazã pãrul. Pe
data de 8 a lunii Zul-Hijje pelerinul îmbracã
ihram-ul de acolo de unde este cazat.

2. Qiran – împreunarea dintre Hajj ºi ’Umra,
iar pelerinul face acest lucru de la miqat cu
intenþia de a face Hajj ºi ’Umra împreunã. Dupã
ce îmbracã ihram-ul pelerinul spune: „Lebbeike
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Umreten ue Hajj”. Când ajunge la Mecca, face
Tauaf-ul Qudum (tauaf-ul de sosire), apoi Sa’i
ºi nu îºi va tunde sau rade pãrul, rãmânând în
“sacralitate” (ihram) pânã în prima zi de
sãrbãtoare.

3. Ifrad (pelerinajul simplu) – se face
ihram-ul pentru Hajj, spunând: „Lebbeike
hajjan.”

Interdicþiile “sacralitãþii” (ihram-ului)

Dupã ce a intrat în ihram pelerinului îi sunt
interzise urmãtoarele lucruri:

1. tunderea sau raderea pãrului de pe cap
fãrã vreo scuzã anume;

2. tãierea unghiilor de la mâini sau de la
picioare fãrã nici o scuzã;

3. bãrbaþii nu trebuie sã îºi acopere
intenþionat capul ºi faþa, iar femeile sã nu îºi
acopere faþa sau sã poarte mãnuºi;

4. bãrbaþii sã nu poarte lucruri cusute
intenþionat;

5. trebuie sã nu se foloseascã intenþionat
parfumuri dupã ce a fost pus ihram-ul;

6. sã nu se vâneze animale;
7. este interzisã cununia. Pelerinul nu poate

sã se însoare, chiar dacã a desemnat pe
cineva sã îl reprezinte, nu poate sã cearã în
cãsãtorie ºi nici o altã persoanã nu poate veni
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la el sã cearã mâna fetei lui sau a surorii lui,
atât timp cât el este în ihram;

8. relaþiile conjugale, dupã care trebuie sã
se facã baie corporalã;

9. orice atingere care poate stârni poftele;
10. sã fie trufaº, semeþ;
De asemenea pelerinului îi este interzis sã

taie copacii, sã rupã florile etc.

Îndepãrtarea greºelilor

1. Dacã cineva s-a ras, tuns, ºi-a tãiat
unghiile, ºi-a acoperit capul, a îmbrãcat lucruri
cusute, mãnuºi, a folosit parfumuri, atunci
pentru fiecare dintre acestea trebuie sã
sacrifice o oaie, iar carnea sã o împartã la
sãrmanii din interiorul sanctuarului sfânt, sau
trebuie sã dea de mâncare la ºase sãrmani,
fiecare dintre aceºtia primind jumãtate de oca
de produse ce pot fi consumate, sau trebuie
sã þinã post trei zile consecutiv. Se alege unul
dintre aceste trei lucruri.

2. Dacã a întreþinut o relaþie conjugalã de
pe urma cãreia trebuie sã facã baie generalã,
pelerinul trebuie sã jertfeascã o vacã sau o
cãmilã, carnea sã o împartã la sãrmanii din
Mecca, iar pelerinajul i se anuleazã. Dacã
relaþia are loc dupã tunderea pãrului, acest
lucru nu îi afecteazã pelerinajul, putând sã-l
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continue, însã pelerinul trebuie sã jertfeascã
un animal, carnea acestuia fiind împãrþitã
sãracilor din sanctuarul sfânt al Ka’abei. Acelaºi
lucru este valabil ºi pentru femei.

3. Pelerinul care a vânat are trei variante:
a) sã sacrifice un animal, iar carnea acestuia

sã o împartã la sãracii din Mecca;
b) sã evalueze valoarea vânatului, dupã care

sã dea la sãraci echivalentul unei mese de
mâncare;

c) sã þinã post pentru fiecare sãrac o zi;
Dacã vânatul face parte dintr-o specie rarã,

atunci pelerinul are douã variante:
a) sã evalueze valoarea vânatului ºi sã dea

la fiecare sãrac în parte echivalentul unei mese;
b) sã þinã post pentru fiecare sãrac o zi (în

cazul în care nu are situaþie financiarã);
4. Cel ce are o relaþie platonicã (sãrut,

atingeri pasionale etc), fãrã ca aceasta sã fie
însã urmatã de o relaþie conjugalã, trebuie sã
se cãiascã la Allah pentru fapta sãvârºitã,
cerându-I iertare, sã hrãneascã sãraci sau sã
þinã post timp de trei zile, însã cel mai bine este
sã jertfeascã un animal, aºa cum am menþionat
anterior.

5. Cine a îmbrãcat ihram-ul ºi nu a putut
ajunge la Mecca din anumite motive, însã crede
cã acest lucru va fi repede soluþionat, rãmâne
muhrim. De asemenea dacã nu poate termina
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pelerinajul sau ’Umra din cauza unei boli
apãrute neaºteptat sau din cauza pierderii
banilor pelerinul trebuie, dacã poate, sã aºtepte
ca situaþia sã revinã la normal, iar dacã nu, sã
sacrifice un animal, sã se tundã sau sã se radã,
aºa cum este menþionat în versetul:

“Împliniþi Pelerinajul ºi ‘Umra pentru Allah!
Dacã sunteþi împiedicaþi [în împlinirea lor],
aduceþi ca ofrandã ceea ce puteþi! ªi nu vã
tundeþi capetele voastre înainte ca ofranda
sã ajungã la locul sãu de junghiere! Acela
dintre voi care este bolnav sau are o durere
la cap [ºi trebuie sã se tundã], acela trebuie
sã se rãscumpere printr-un post sau printr-o
pomanã sau printr-o jertfã. Dacã v-aþi regãsit
liniºtea, [piedica a trecut] cine vrea sã se
bucure dupã ‘Umra pânã la Pelerinaj trebuie
sã aducã o jertfã pe care o poate face uºor.
Cel care nu are mijloace trebuie sã
posteascã trei zile în Pelerinaj ºi încã ºapte,
dupã ce v-aþi întors, aºadar, zece cu toate.
Aceasta este prescris pentru cel a cãrui
familie nu este în împrejurimile Moscheii
Al-Haram. ªi fiþi cu fricã de Allah ºi sã ºtiþi cã
Allah este aspru în pedeapsã!”

[Coran 2:196]

Dacã atunci când ºi-a declarat intenþia de a
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înfãptui pelerinajul, pelerinul a menþionat cã
dacã se întâmplã ceva care îl împiedicã sã facã
pelerinajul (nu i se permite [sã intre] sau un alt
lucru care îl împiedicã sã facã pelerinajul) ºi
acel lucru se întâmplã, atunci poate ieºi din
starea de ihram fãrã sã mai sacrifice animale
sau sã facã celelalte lucruri.

Ce poate face un Muhrim:

1. poate omorî un scorpion, un ºarpe, o
cioarã, un ºoarece sau un câine turbat;

2. poate face o baie;
3. poate sã îºi spele ihram-ul dacã acesta

s-a murdãrit, iar femeile, îmbrãcãmintea.
Ihram-ul poate chiar fi schimbat cu unul nou;

4. poate purta ochelari de soare ºi
bineînþeles ochelari de vedere;

5. poate purta ceas la mânã;
6. poate face transfuzie;
7. se poate feri de arºiþa soarelui cu ajutorul

unei umbrele, a acoperiºului cortului sau a
maºinii, poate sta chiar ºi la umbra unui copac
sau se poate folosi ºi de alte lucruri, cu condiþia
ca acestea sã nu stea lipite de cap (sã nu îi
atingã capul);

8. femeile pot sã îmbrace orice fel de
îmbrãcãminte, cu condiþia ca aceasta sã
corespundã cerinþelor islamice (sã acopere tot
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corpul, în afarã de faþã ºi de mâini, sã fie largi,
sã nu fie transparente ºi sã fie în culori
decente).

Stâlpii de bazã ai pelerinajului (rukn)

Aceºtia sunt în numãr de patru:
1. ihram-ul - este intenþia de a intra în

“sacralitate”, iar aceluia care nu menþioneazã
aceastã intenþie nu i se primeºte pelerinajul aºa
cum a spus Profetul - Pacea ºi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa! “Faptele trebuie cãlãuzite
de intenþii ºi pentru fiecare persoanã (este pus
deoparte) ceea ce a intenþionat.”

2. poposirea la Arafat
3. tauaf-ul Al-Ifada
4. sa’i (perindarea între colinele Safa ºi

Marua)

Lucruri necesare (uagib)
ce trebuie înfãptuite de pelerin

1. ihram-ul de la miqat
2. poposirea la Arafat pânã la apusul

soarelui
3. înnoptarea la Muzdelifa
4. înnoptarea la Mina (trei nopþi)
5. lapidarea cu pietre
6. tunderea sau raderea pãrului
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7. tauaf-ul de adio (excepþie fac femeile care
se aflã în timpul menstruaþiei)

Cine uitã sã efectueze unul dintre lucrurile
menþionate mai sus trebuie sã sacrifice un
animal.

Stâlpii ’Umrei

1. ihram-ul - însoþit de intenþia de a intra în
sacralitate

2. tauaf
3. sa’i

Lucruri necesare ce trebuie înfãptuite
de cel ce face ’Umra

1. ihram-ul (la început)
2. tunsul sau raderea pãrului (la sfârºit)
Celui care nu a împlinit unul dintre aceºti

stâlpi nu îi va fi valabilã ’Umra pânã când nu va
înfãptui acel lucru. Cine lasã unul dintre aceste
lucruri necesare nefãcut trebuie sã sacrifice un
animal, iar cine are o relaþie conjugalã înainte
sã se tundã trebuie sã sacrifice o vacã sau o
cãmilã.



40

Conduita pelerinului
la intrarea în Mecca

Odatã ajuns, este preferabil ca în Mecca
pelerinul sã facã urmãtoarele lucruri:

1. Sã se odihneascã într-un loc potrivit,
putând astfel sã îºi recapete energia necesarã
ºi sã se cureþe înainte de tauaf.

2. Este bine sã facã o baie, aºa cum a fãcut
ºi companionul Profetului, Ibn Omar – Allah fie
mulþumit de el! El nu intra în Mecca pânã nu
înnopta la Zitawa pânã se lumina de ziua (la
ivirea zorilor) ºi atunci se îmbãia.

3. Este bine sã se intre în Mecca printr-unul
dintre cele mai înalte locuri, lucru relatat ºi de
soþia Profetului, A’iºa – Allah fie mulþumit de ea!

4. Odatã ajuns la Moscheea Sfântã este bine
sã se pãºeascã cu piciorul drept, spunându-se
urmãtoarea pomenire:

“E’udzu billahil-’aziim ue biuegihihil-keriim ue
sultanihil qadiim mineº ºeitaanir ragiim.
[Bismillah ues-salatu] [ues-salamu ’alaa resuuli-
Allah] Allahummeftah lii ebuaabe rahmetik.”

„Caut adãpost la Allah, Cel Preamãrit, Cel
darnic ºi cu împãrãþia veºnicã de Satana cel
alungat! În numele lui Allah, binecuvântarea ºi
pacea fie asupra Mesagerului lui Allah! O, Allah,
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deschide-mi uºile iertãrii Tale! ”

La ieºirea din Moscheea Sacrã, pelerinul
trebuie sã spunã urmãtoarea pomenire:

“Bismillah ues-salatu ues-selamu ’alaa
resuulillah, Allahumme innii es-eluke min
fadlike, Allahumme ’asimnii mineº-ºeitaanir-
ragiim.”

„În numele lui Allah, pacea ºi binecuvântarea
fie asupra Trimisului lui Allah! O, Allah, îþi cer
din virtuþile Tale! O, Allah, ocroteºte-mã de
Satana cel alungat.”

Aceste pomeniri se rostesc atunci când se
intrã ºi se iese din orice moschee, cãci acestea
nu sunt pomeniri speciale fãcute doar pentru
Moscheea Sacrã.

Dacã o persoanã nu înfãptuieºte unul sau
nici unul dintre aceste patru lucruri nu este nici
un pãcat ºi nu îi este afectat pelerinajul.

5. Dacã nu a putut face o îmbãiere înainte
de a intra în Moscheea Sacrã, pelerinul trebuie
sã se cureþe de impuritãþile mici ºi mari.

6. Salutul Moscheii Sacre îl constituie
tauaf-ul, iar cine doreºte sã facã direct tauaf-ul
pentru pelerinaj sau ’Umra trebuie atunci sã
facã douã ra’ka Tahiat-ul Mesgid (salutul
moscheii).
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Abu Qatada - Allah sã-l aibã în mila Sa! - a
relatat cã Trimisul lui Allah - Pacea ºi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! - a zis:
„Dupã ce intraþi în moschee, înainte de a vã
aºeza, faceþi douã ra’ka (unitãþi de rugãciune).”

Jabir Ibn ’Abdullah - Allah sã-l aibã în mila
Sa! - a relatat: „M-am înfãþiºat la Trimisul lui
Allah - Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui! - când era în moschee. El a zis: «Sã
faci douã ra’ka de rugãciune.»”

7. Cei bolnavi pot înfãptui tauaf ºi sa’i cãlare
pe un animal, iar în ziua de azi acest lucru se
poate face în cãrucioare.

Tauaf-ul (înconjurul Ka’abei)

Când ajunge la Ka’aba, pelerinul va face
urmãtoarele lucruri:

1. Nu mai rosteºte talbia în momentul în care
începe sã facã tauaf. Indiferent dacã face Hajj
sau ’Umra, pelerinul trebuie sã efectueze
tauaf-ul. Ajuns în dreptul Pietrei Negre de la
Ka’aba, acesta o salutã cu mâna dreaptã.
Pelerinul poate sãruta piatra dacã are aceastã
posibilitate, rostind „Allahu Akbar”, iar dacã
spune „Bismillah ue Allahu Akbar” este de
asemenea bine.

2. Pelerinul începe apoi sã facã tauaf-ul
având Ka’aba în partea stângã, iar dacã atunci
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când începe sã facã tauaf-ul spune aceastã
pomenire este foarte bine:

“Allahumme imanen bike ue tasdiqan
bikitabike ue uefa-en bi’ahdike ue ittiba’en
lisunneti nebiike muhammedin (salliallanu aleihi
ue sellem).”

“O, Allah, cu credinþa în Tine, cu convingerea
în Cartea Ta, cu respectarea legãmântului ºi
cu aplicarea tradiþiei profetului Muhammed
- Pacea ºi binecuvântarea fie asupra lui! - încep
acest tauaf.”

3. Primele trei înconjururi (tauaf) este bine
sã se facã cu paºi repezi, chiar dacã se face
pelerinajul (Hajj) sau ’Umra, iar restul de patru
înconjururi se efectueazã cu paºi normali.

4. În timpul tauaf-ului, pelerinul trebuie sã
aibã ihram-ul trecut pe sub braþul mâinii drepte
ºi pe deasupra umãrului stâng.

5. Când se ajunge la colþul Yemeni, se face
salutul cu mâna dreaptã, fiind bine sã se spunã,
dacã este atins: „Bismillah ue Allahu Akbar”.
Dacã pelerinul nu poate sã-l atingã, atunci poate
sã continue înconjurul.

6. Este de preferat ca între colþul Yemeni ºi
Piatra Neagrã sã se spunã:

“Rebbena ’atina fiddunia haseneten ue
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fil-akhireti haseneten uaqina adzeben-nar.”
 "Doamne, fã-ne nouã parte bunã în

aceastã lume ºi parte bunã în Lumea de
Apoi ºi apãrã-ne pe noi de chinurile Focului!"

[Coran 2:201]

7. De câte ori se ajunge în dreptul Pietrei
Negre (Hager Al-Asuad), se salutã Piatra,
îndreptându-se mâna dreaptã spre ea ºi se
spune o datã „Allahu Akbar”. În timpul
tauaf-ului este bine sã se spunã rugãciuni ºi
pomeniri. Se pot citi ºi versete din Coran, fãrã
a-i deranja însã pe ceilalþi.

8. Dupã ce se face înconjurului Ka’abei de
ºapte ori, se îndreaptã spre Maqam Ibrahim
(locul lui Ibrahim), unde se spune:

“ªi am fãcut Noi Casa loc de revenire
pentru oameni ºi refugiu [ºi am zis]: "Þineþi
locul lui Avraam ca loc de rugãciune!" ºi am
încheiat cu Avraam ºi Ismail legãmânt
[cerându-le]: "Curãþaþi Casa Mea pentru cei
care o înconjoarã ºi cei care se retrag pioºi
în Ea ºi cei care fac Rugãciunea ºi se
prosterneazã!".”

[Coran 2:125]

Dupã aceasta, se fac douã unitãþi de
rugãciune. Dacã nu are posibilitatea de a
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efectua cele douã ra’ka lângã „locul lui Ibrahim”
atunci poate sã le facã în oricare altã parte din
interiorul moscheii, fãrã a-i deranja însã pe cei
din jurul sãu. De asemenea pelerinul poate sã
se roage pe drumurile strãbãtute de oameni.

9. Este bine ca apoi sã se ducã ºi sã bea
apã din fântâna Zamzam-ului ºi sã îºi toarne
apã pe cap, aºa cum a fãcut Profetul - Pacea
ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!

10. Poate sã se întoarcã apoi la Piatra
Neagrã ºi sã o salute, în cazul în care poate
face acest lucru.

Sa’i (drumul) dintre colinele
As-Safa ºi Al-Marua

1. Dupã ce a înfãptuit tauaf-ul ºi a fãcut cele
douã ra’ka, pelerinul trebuie sã se perinde între
colinele Safa ºi Marua. Când se apropie de locul
unde se începe Sa’i (drumul) va citi:

„As-Safa ºi Al-Marwa sunt dintre rânduielile
lui Allah, iar cel care face pelerinajul la Casã
sau Pelerinajul mic nu comite nici un pãcat dacã
le înconjoarã. Iar acela care de bunãvoie face
bine [sã ºtie cã] Allah este Mulþumitor [ºi]
Atoateºtiutor [ªaker, ‘Alim].”

[Coran 2:158]

Dupã ce se recitã acest verset, se spune:
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“Ebda-u bima bada-Allahu bihi.”
„Încep cu ceea ce Allah a început!” (adicã

începe cu colina Safa ºi terminã cu Marua)

2. Dupã aceasta, pelerinul se va urca pe
colina Safa, pânã ce va vedea Casa Sfântã ºi
va spune:

“Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! La
ilahe illa Allahu uahdehu la ºerike leh, lehul-
mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala kulli ºei-in
qadir, la ilahe illa Allah, uahdahu engeze
u’adehu ue nasara ’abdehu ue hazemel-
ehzabe uahdeh.”

„Allah este Cel mai Mare! Allah este Cel mai
Mare! Allah este Cel mai Mare! Nu existã altã
divinitate în afarã de Allah, Unicul, care nu are
pe nimeni egal. A Lui este Împãrãþia ºi Slava ºi
El este mai presus de toate Atotputernic! Nu
existã altã divinitate în afarã de Allah, Unicul!
El ºi-a împlinit fãgãduinþa Sa, i-a ajutat pe
supuºii Sãi ºi ºi-a înfrânt Singur duºmanii.”

Este de preferat ca aceastã rugã sã fie
rostitã de trei ori. În acest timp pelerinul poate
sã înalþe mâinile, spunând rugi ºi pomeniri.

3. Pelerinul coboarã de pe colina As-Safa
spre Marua, mergând normal, pânã la semnul
verde, dupã care merge grãbit, ba chiar poate
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alerga, fãrã sã incomodeze însã pe cineva,
pânã la cel de-al doilea semn verde. Odatã
ajuns acolo, va merge cu paºi normali pânã va
ajunge pe colina Marua. Aici se va îndrepta spre
Ka’aba, spunând aceeaºi rugã ca ºi pe colina
Safa ºi înãlþând mâinile.

4. La întoarcerea de pe colina Marua spre
Safa, pelerinul va face aceleaºi lucruri, inclusiv
mersul cu paºi repezi sau alergatul între cele
douã semne verzi. Acest drum ce se face între
colinele Safa ºi Marua este considerat un
traseu. Pelerinul sau cel ce face ’Umra va face
ºapte trasee. În timp ce se parcurge distanþa
dintre cele douã coline se poate spune:

“Rabbi igfir uerham inneka al a’azul-ekrem.”
“O, Doamne, iartã ºi miluieºte, cãci Tu eºti

cel Preaînalt ºi Darnic.”

Este preferabil ca persoana ce face Sa’i sã
fie curatã. Dacã a fãcut Sa’i fãrã abluþiune nu
este nimic. Chiar dacã o femeie a intrat în
perioada menstruaþiei dupã înconjurul (tauaf)
Ka’abei,  îi este primit drumul parcurs între Safa
ºi Marua (Sa’i).

Dupã terminarea Sa’i-ului, bãrbaþii îºi tund
sau îºi rad pãrul de pe cap, iar femeile îºi
scurteazã din vârful pãrului atât cât se înfãºoarã
o datã pe deget. În acest fel, dupã ce s-a tuns
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sau ras, pelerinul poate sã lepede ihram-ul ºi
sã îmbrace straie obiºnuite. O datã cu acest
lucru se ridicã toate interdicþiile impuse de
ihram. Pentru cel ce efectueazã pelerinajul,
interdicþiile sunt în continuare valabile.

Ce face pelerinul
în cea de-a opta zi a lunii Zul-Hijje

1. îmbracã ihram-ul;
2. se îmbãiazã, se curãþã de murdãrii ºi face

aceleaºi lucruri pe care le-a fãcut pentru a
îmbrãca ihram-ul la ’Umra;

3. îºi exprimã din toatã inima intenþia de a
efectua pelerinajul, spunând: „Lebeike Hajjen”,
iar dacã este îngrijorat de un anumit pericol
este bine sã menþioneze acest lucru atunci
când îºi declarã intenþia. Dupã ce a fãcut toate
acestea, pelerinul rosteºte continuu talbia;

4. este bine sã se îndrepte spre Mina
înainte de apus, rostind de cât mai multe ori
talbia;

5. face rugãciunile de amiazã, dupã-amiazã,
searã ºi noapte, aºa cum a fãcut ºi Profetul
nostru. În afarã de rugãciunile de dimineaþã
(fajr) ºi de searã (magrib), celelalte rugãciuni
se scurteazã (în loc de patru ra’ka se fac douã);

6. Este de preferat ca pelerinul sã înnopteze
la Mina, aºa cum a fãcut ºi Profetul - Pacea ºi
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binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! Dupã
ce a înnoptat, Trimisul lui Allah a fãcut
rugãciunea de dimineaþã, a stat la Mina pânã
la rãsãritul soarelui, apoi s-a îndreptat spre
Arafat, rostind talbia sau „Allahu Akbar!”

Poposirea la Arafat

1. Odatã ajuns la Arafat, este bine sã se stea
la Moscheea Nemira pânã la amiazã, însã nu
este pãcat dacã stã pânã la apus.

2. La amiazã, aºa cum se spune în „Tradiþia
Profetului”, este bine ca imamul sã þinã o
predicã, prin care sã îi încurajeze pe oamenii
sã înfãptuiascã fapte bune ºi sã se teamã de
Allah.

3. Cine nu a fãcut rugãciunea de amiazã ºi
de dupã-amiazã împreunã cu imamul poate sã
le facã împreunã cu un alt grup care se roagã,
însã sã nu se uite cã aceste douã rugãciuni se
fac împreunã.

4. Pelerinul va rãmâne apoi în perimetrul
zonei Arafat ºi nu în afara acesteia, iar muntele
Rahma este bine sã fie între el ºi Qibla, iar dacã
nu reuºeºte se îndreaptã spre munte.

5. Este bine ca în timpul ºederii la Arafat
pelerinul sã-L pomeneascã pe Allah, sã facã
rugãciuni, ridicând mâinile, pânã la apusul
soarelui. Una dintre pomenirile spuse de Profet
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- Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui! - ºi cea mai plãcutã este aceasta:

„La ilahe illa allahu, uahdehu, la ºerike lehu,
lehul-mulku ue lehul-hamdu ue hua ’ala kulli
ºei-in qadir.”

„Nu existã altã divinitate în afarã de Allah,
Unicul, care nu are pe nimeni asociat. A Lui
este împãrãþia ºi a Lui este mulþumirea ºi El
este peste toate Atotputernic.”

6. Dupã ce soarele apune, se pleacã spre
Muzdalifa în liniºte, rostind talbia.

Înnoptarea la Muzdalifa

1. Odatã ajuns, pelerinul va face rugãciunea
de searã (Magrib) ºi rugãciunea de noapte (va
face însã doar douã ra’ka în loc de patru). Se
va face chemarea la rugãciune (azan) o
singurã datã, iar chemarea de începere a
rugãciunii ( iqama) se va face la fiecare
rugãciune în parte. Dacã din anumite motive
nu poate ajunge la Muzdalifa pânã la miezul
nopþii, pelerinul poate face oriunde altundeva
rugãciunea.

2. Este bine sã se meargã la culcare
devreme pentru ca a doua zi sã se poatã
efectua celelalte ritualuri ale pelerinajului.
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3. Cei slabi, femeile ºi copiii pot pãrãsi
Muzdalifa dupã miezul nopþii ºi dispariþia lunii.

4. Se face rugãciunea de dimineaþã
devreme, dupã care, îndreptat spre Qibla,
pelerinul se roagã la Allah ºi continuã astfel
pânã la ivirea zorilor.

5. Dupã ce se ivesc zorii, pelerinul pleacã
de la Muzdalifa, îndreptându-se spre Mina. În
drum spre Mina se strâng ºapte pietricele.

6. În drum spre Mina este bine ca pelerinul
sã spunã talbia ºi, dacã poate, sã meargã mai
repede când ajunge în locul Mahsir
(n.t. denumirea unei vãi situatã între Muzdalifa
ºi Mina).

7. Poposirea la Arafat nu se terminã decât a
doua zi dimineaþa, dupã ce a rãsãrit soarele
(în ziua în care se sacrificã animale - ziua Nahr).

8. Dacã soarele a rãsãrit în ziua Nahr, iar
pelerinul nu s-a aflat la Arafat, el a pierdut
pelerinajul, însã dacã a condiþionat la intenþie
acest lucru, atunci pelerinajul e primit. Dacã
nu a pus aceastã condiþie, atunci el face ’umra
(adicã face tauaf, sa’i ºi îºi taie pãrul). În anul
urmãtor el trebuie sã facã din nou pelerinajul.
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Ce face pelerinul în ziua An-Nahr
(zilele 10, 11, 12 ale lunii Zul-Hijje

când se aduce jertfã)

1. Când se ajunge la Jamrat al-’Aqaba (locul
unde se face lapidarea Satanei) nu se mai
rosteºte talbia. Este preferabil ca Mina sã se
afle în stânga pelerinului, iar Ka’aba în dreapta
sa, dupã care se aruncã cu pietre. La fiecare
aruncare se spune: „Allahu Akbar!”

2. Dupã ce se terminã de lapidat (aruncat
cu pietre), se sacrificã un animal. Acest lucru îl
fac în special pelerinii Qiran sau Mutematti’, aºa
cum este menþionat în Coran:

“Împliniþi Pelerinajul ºi ‘Umra pentru Allah!
Dacã sunteþi împiedicaþi [în împlinirea lor],
aduceþi ca ofrandã ceea ce puteþi! ªi nu vã
tundeþi capetele voastre înainte ca ofranda sã
ajungã la locul sãu de junghiere! Acela dintre
voi care este bolnav sau are o durere la cap [ºi
trebuie sã se tundã], acela trebuie sã se
rãscumpere printr-un post sau printr-o pomanã
sau printr-o jertfã. Dacã v-aþi regãsit liniºtea,
[piedica a trecut] cine vrea sã se bucure dupã
‘Umra pânã la Pelerinaj trebuie sã aducã o jertfã
pe care o poate face uºor. Cel care nu are
mijloace trebuie sã posteascã trei zile în
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Pelerinaj ºi încã ºapte, dupã ce v-aþi întors,
aºadar, zece cu toate. Aceasta este prescris
pentru cel a cãrui familie nu este în
împrejurimile Moscheii Al-Haram. ªi fiþi cu fricã
de Allah ºi sã ºtiþi cã Allah este aspru în
pedeapsã!”

[Coran 2:196]

Când se sacrificã animalul este bine sã se
spunã:

„Bismillahi ua Allahu akbar [Allahumme
minke ue lek] Allahumme taqabbel minnii”

„În numele lui Allah ºi Allah este Cel mai
Mare! O, Allah, [acesta] este de la Tine ºi pentru
Tine! O, Allah, acceptã aceasta de la mine!”

Este bine ca animalul ce trebuie sacrificat
sã fie îndreptat spre Qibla, aºezat pe partea
stângã. Pelerinul poate consuma din carnea
animalului ºi sã o împartã sãracilor, aºa cum
reiese din acest verset:

“Pentru a vedea unele avantaje ale lor ºi
pentru a pomeni numele lui Allah în zile
hotãrâte asupra vitelor cu care El i-a
înzestrat. “Mâncaþi din ele ºi daþi sã
mãnânce ºi celui nefericit ºi sãrac”!”

[Coran 22:28]
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3. Dupã ce a sacrificat animalul, pelerinul
poate sã-ºi radã pãrul sau sã-l scurteze. Este
însã mai bine sã-ºi radã pãrul, deoarece
Profetul – Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui! – s-a rugat, cerând milã ºi iertare
de trei ori pentru cei care ºi-au ras pãrul ºi s-a
rugat numai o datã pentru cei care  ºi-au scurtat
pãrul. Femeia însã trebuie sã-ºi scurteze din
pãr numai atât cât se înfãºoarã o datã pe deget.
Dupã aceasta, toate interdicþiile impuse de
ihram se ridicã (poate îmbrãca straie obiºnuite,
poate sã se parfumeze), excepþie face însã
relaþia conjugalã.

4. Pelerinul se îndreaptã apoi spre Mecca,
unde va face tauaf-ul. Acest înconjur (tauaf)
este numit Tauaf-ul Ifada sau Tauaf-ul Ziara ºi
este unul dintre stâlpii pelerinajului, aºa cum
se spune ºi în versetul urmãtor:

“Apoi sã punã capãt celor ce le-au fost
oprite lor, sã-ºi împlineascã legãmintele lor
ºi sã înconjoare Casa cea strãveche.”

[Coran 22:29]

Acest tauaf este unul obiºnuit, nu se cere
sã se grãbeascã la primele trei înconjururi ale
Ka’abei ºi nici nu este nevoie ca ihram-ul sã fie
trecut pe deasupra umãrului stâng ºi pe sub
braþul drept. Apoi se vor face douã ra’ka la
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Makam Ibrahim („Locul lui Avraam”). Este bine
ca dupã aceea sã se bea din apa Zamzam-
ului, aºa cum a fãcut ºi Profetul - Pacea ºi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! Dacã este
pelerin Mutematti’, atunci va face Sa’i,
deoarece primul Sa’i a fost fãcut pentru ’Umra,
pe când pelerinul Qiran ºi cel Ifrad nu sunt
obligaþi sã facã Sa’i dupã tauaf.

Celui ce face tauaf (precum ºi celui ce avea
de efectuat Sa’i ºi l-a efectuat) îi sunt ridicate
toate interdicþiile, inclusiv cea care priveºte
relaþia conjugalã. Este bine ca pelerinul sã îºi
orânduiascã aceste acþiuni în felul urmãtor:

a) lapidarea;
b) sacrificarea unui animal;
c) rasul capului sau scurtarea pãrului;
d) tauaf-ul Ifada, iar cei ce trebuie sã facã

Sa’i, sã-l facã;
Nu este însã pãcat dacã s-a efectuat unul

dintre aceste lucruri într-o altã ordine.

Ce face pelerinul în zilele urmãtoare

1. pelerinul revine la Mina în nopþile de 11 ºi
12 ale lunii Zul-Hijje. Înnoptarea este
obligatorie, excepþie fac cei care asigurã apa
ºi îngrijitorii.

a) începe lapidarea cea micã (Jamrat-ul Ula)
unde se va arunca cu ºapte pietricele, la fiecare
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aruncare spunându-se „Allahu Akbar”, având
grijã ca fiecare piatrã sã cadã în bazinul special
amenajat, orice piatrã aruncatã în afara
acestuia nu se ia în considerare. Dupã aceasta,
pelerinul va înainta pânã va ajunge într-un loc
mai ferit de aglomeraþie, apoi se va îndrepta
spre Qibla pentru a spune o rugã (du’a), fãrã
a-i deranja însã pe ceilalþi.

b) se face apoi lapidarea mijlocie (Jamrat-
ul Usta) tot cu ºapte pietricele, spunându-se la
fiecare aruncare: „Allahu Akbar!”, dupã care se
îndreaptã în stânga Jamrat-ului Usta,
orientându-se spre Qibla, unde de asemenea
se va rosti o rugãciune.

c) la fel se va proceda ºi la lapidarea cea
mare (Jamrat-ul ’Aqaba), dupã care se pleacã,
fãrã a fi nevoie sã se spunã o rugã (du’a).

2. dacã pelerinul Mutamatti’ sau Qiran nu a
putut sacrifica un animal, va trebui atunci sã
þinã post trei zile în timpul pelerinajului, iar când
va ajunge la locuinþa sa va posti încã ºapte zile.

3. Cine nu poate lapida (femeile, bãtrânii,
copiii) poate desemna pe cineva sã facã acest
lucru în locul lui, pe când cei care pot sã facã
lucrul acesta nu au voie sã desemneze pe
nimeni în locul lor.

4. Este bine ca lapidarea sã fie efectuatã
înainte de apusul soarelui. Lapidarea în timpul
nopþii a fost totuºi permisã de unii teologi
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musulmani.
5. Dacã în cea de-a douãsprezecea zi

soarele a apus ºi pelerinul încã nu a pãrãsit
Mina, atunci va face în ziua urmãtoare
lapidarea, aºa cum a fost fãcutã în ziua a
unsprezecea, însã cei care s-au pregãtit pentru
a pãrãsi Mina, dar din cauza aglomeraþiei nu
au putut face acest lucru ºi apusul soarelui i-a
gãsit acolo, nu sunt obligaþi sã mai rãmânã o
zi.

6. Dupã ce face lapidarea în cea de-a
douãsprezecea zi, pelerinul poate sã facã
tauaf-ul de adio (Al-Wada) ºi sã plece spre þara
sa sau, dacã doreºte, poate înnopta încã o zi
acolo, aºa cum stã scris în Coran:

“Pomeniþi-L pe Allah în câteva zile
statornicite! Cel care se grãbeºte [sã facã
aceasta] în douã zile nu pãcãtuieºte, iar cel care
va poposi încã ºi mai mult, tot nu pãcãtuieºte,
dacã este cu fricã. ªi fiþi cu fricã de Allah ºi sã
ºtiþi cã la El vã veþi aduna!”

    [Coran 2:203]

Tauaf-ul de adio
(Tauaf-ul Al-Wada)

Dacã vrea sã pãrãseascã Mecca, pelerinul
nu trebuie sã plece pânã nu va face tauaf-ul
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de adio, excepþie fac femeile care sunt în
perioada de menstruaþie sau lãuzie, care nu
pot sã efectueze tauaf-ul de adio.

Cum se face Tauaf-ul de adio

Se face înconjurul Ka’abei de ºapte ori, dupã
care se fac douã ra’ka la Makam Ibrahim, apoi
se pãrãseºte moscheea, spunându-se
rugãciunea de ieºire din moschee; ºi fiecare
pleacã spre þara natalã.

Vizita fãcutã la
Moscheea Profetului din Medina

1. Este bine sã se viziteze moscheea
Profetului - Pacea ºi binecuvântarea lui Allah
fie asupra lui! - oricând ºi la orice orã, însã acest
lucru nu face parte din ritualul de pelerinaj. Se
pot vizita mormântul Profetului, mormintele
companionilor lui ºi sã nu uitãm în ultimul rând
cã o rugãciune în Moscheea Profetului
echivaleazã cu o mie de rugãciuni fãcute în alte
moschei, excepþie face numai Moscheea
Al-Haram, care are aceeaºi valoare.

2. Pelerinul trebuie sã pãºeascã în interiorul
moscheii cu piciorul drept, rostind urmãtoarea
rugã ce este rostitã la intrarea în orice
moschee:
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“E’udzu billahil-’aziim ua biuegihihil-keriim ue
sultanihil qadiim mineº ºeitaanir ragiim.
[Bismillah ues-salatu] [ues-salamu ’alaa resuuli-
Allah] Allahummeftah lii ebuaabe rahmetik.”

“Caut adãpost la Allah, Cel Preamãrit, Cel
dornic ºi cu împãrãþia veºnicã de Satana cel
alungat! În numele lui Allah, binecuvântarea ºi
pacea fie asupra Mesagerului lui Allah! O, Allah,
deschide-mi uºile iertãrii Tale!“

3. Se fac douã unitãþi de rugãciune
Tahiat-ul Mesgid (salutul moscheii) ºi este bine
sã se facã în Rauda Aº-ªerife, loc situat între
amvon ºi camera Profetului - Pacea ºi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! -, pe când
rugãciunile obligatorii trebuie efectuate în primul
rând din moschee, dacã se poate.

4. Dupã efectuarea celor douã unitãþi de
rugãciune, se recomandã vizitarea mormântului
Profetului. Pelerinul se va opri în faþa lui cu
respect, fãrã sã ridice vocea, dupã care îl va
saluta pe Profet, rostind:

“Essalamu’ Aleika Aiuha-nabii ua
rahmatullahi ue barakatuhu. Allahumme salli
’ala Muhammedin ue ’ala aali Muhammedin
kema salleite ’ala Ibrahime ue ’ala aali
Ibrahiime, inneke hamiidun megiid. Allahume
barik ’ala Muhammedin ue ’ala aali
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Muhammedin kema barekte ’ala Ibrahiime ue
’ala aali Ibrahime, ’inneke hamiidun megiid.”

„O, Profetule, pacea, milostenia ºi
binecuvântarea lui Allah fie asupra ta! O, Allah,
trimite slava Ta asupra lui Muhammed ºi asupra
urmaºilor lui Muhammed, aºa cum ai trimis
slava Ta asupra lui Avraam ºi asupra urmaºilor
lui Avraam. Cu adevãrat, Tu eºti plin de slavã
ºi mãreþie. O, Allah, trimite binecuvântarea Ta
asupra lui Muhammed ºi asupra urmaºilor lui
Muhammed, aºa cum ai trimis binecuvântãri
asupra lui Avraam ºi asupra urmaºilor lui
Avraam. Cu adevãrat, Tu eºti plin de slavã ºi
mãreþie!”

Pelerinul îl poate saluta pe Profet - Pacea ºi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! - ºi în
acest fel:

“Essalamu aleika ia resul Allah ue
rahmatullahi ue barakatuhu!”

„Pacea fie asupra ta, o Trimis al lui Allah,
precum ºi milostenia ºi binecuvântarea lui Allah!

5. Dupã ce face toate acestea, pelerinul se
retrage în partea dreaptã ºi îl salutã pe Abu
Bakr – Allah fie mulþumit de el! –, înãlþând o
rugãciune pentru el. Unul dintre tovarãºii
Profetului, Ibn Omar – Allah fie mulþumit de
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el! –, îl saluta pe Profet – Pacea ºi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui! -  ºi pe
Abu Bakr astfel: „Pacea fie cu tine, o, Trimis al
lui Allah! Pacea fie cu tine, o, Abu Bakr!”

Apoi pelerinul va pleca, deoarece nu este
permis ca o persoanã sã încerce sã se apropie
de Allah prin atingerea mormântului, a camerei,
sã facã înconjurului ei, fãrã a-I cere direct lui
Allah sã-l ajute în anumite lucruri, deoarece
Unicul cãruia trebuie sã-I aducem slavã ºi sã
ne rugãm este Allah.

Femeia nu viziteazã mormântul Profetului
- Pacea ºi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui! - ºi nici alte morminte, în schimb poate vizita
moscheea ºi îl poate saluta pe Profet, indiferent
unde s-ar afla.

6. De asemenea este bine ca în timpul vizitei
la Medina, vizitatorul sã se ducã la Moscheea
Quba ºi sã facã douã ra’ka. Într-o relatare,
Profetul spune: „Cine s-a purificat (a fãcut
abluþiunea) în casa sa, apoi a venit la moscheea
Quba ºi a fãcut douã ra’ka, are aceeaºi rãsplatã
ca ºi când ar fi efectuat ’Umra.”

7. În Sunna se spune ca bãrbaþii sã viziteze
Qubur Al-Baqia (cimitirul Medinei), mormintele
martirilor ºi mormântul lui Hamza – Allah fie
mulþumit de el! – ºi sã se rosteascã urmãtoarea
rugã:
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„Es-selamu ’aleikum ehled-diari minel-mu-
uminine uel-muslimine ue inna inºa-Allahu
bikum lahiqune [ue ierhamullahul-
musteqdimine minna uel-muste-khirine] neselu
Allaha lena ue lekumul-’afie.”

„Pacea sã fie asupra voastrã, o, voi cei din
morminte, asupra credincioºilor ºi asupra
tuturor musulmanilor. ªi noi, cu voia lui Allah,
vã vom urma. Allah sã-i ierte pe înaintaºii noºtri
ºi pe cei amânaþi ºi vom cere lui Allah bunãstare
atât pentru noi, cât ºi pentru voi.”
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Scurt istoric al Pietrei Negre
(Hager Al-Asuad)

Se relateazã cã, pe vremea când construia
Ka’aba, profetul Avraam l-ar fi trimis pe fiul sãu,
Ismail, sã caute o piatrã de mãrimea celei
existente acum. Acesta, dupã ce a cãutat prin
împrejurimi, a hotãrât sã se întoarcã. Pe drum
l-a vãzut însã pe îngerul Gavriil care aducea
piatra aceasta. Într-o altã relatare se spune cã
Adam ar fi coborât cu ea din Rai în India, de
unde mai apoi a cãrat-o în locul revelat de Allah
ºi a lãsat-o acolo pentru a-i fi  semn lui Avraam.
Se spune cã piatra ar fi fost albã la început,
însã pãcatele oamenilor ar fi înnegrit-o, de unde
i se trage ºi numele. Profetul Muhammed
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a vorbit cu aceastã piatrã astfel: „ªtiu cu
siguranþã cã eºti o piatrã care nici nu foloseºte,
nici nu face rãu.” Cu toate acestea însã, a
sãrutat-o. La rândul sãu, companionul
Profetului, Abu Bakr, a spus: „Eºti o piatrã ce
nu face nici rãu, nici bine ºi de nu l-aº fi vãzut
pe Profet cã te-a sãrutat nu te-aº fi sãrutat nici
eu.”
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Scurt istoric al Ka’abei

Într-o relatare se spune cã primul care a
clãdit-o ºi a pus primele pietre de temelie este
îngerul Gavriil care a primit porunca de a ridica
o casã de adorare pe pãmânt precum Beit-ul
Ma’mur (Casa trainicã) din cer.

Când a fost coborât primul om ºi primul
profet, Adam, i s-a poruncit ºi acestuia sã ridice
Ka’aba pe vechile temelii. Mult mai apoi aceeaºi
poruncã i-a fost datã ºi profetului Avraam.

De atunci pânã la apariþia islamului au
avut-o în custodie triburile: Amalika, Giurhun,
Kussei ºi Quraiº. În toatã aceastã perioadã, de
câte ori se întâmpla sã cadã din diferite motive,
era imediat reparatã. Mãreþia, importanþa ºi
dragostea pe care o simþim pentru Ka’aba nu
se aseamãnã cu cea a acelora care se roagã
la icoane, statuete sau idoli, deoarece
musulmanii nu preamãresc stâlpii, pietrele sau
lãcaºul în sine, ci faptul cã aceasta a fost
construitã de profeþi în urma unei porunci divine
ºi Însuºi Allah a ales-o pentru ca oamenii sã se
îndrepte spre ea în timpul rugãciunilor.
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Termenii folosiþi anterior ºi semnificaþia

Hajj – pelerinajul cel mare la Mecca ce are
loc între zilele de 8-12 ale lunii Zul-Hijje (luna a
douãsprezecea a anului islamic);

’Umra – pelerinajul cel mic, care poate avea
loc oricând, în afara zilelor în care are loc
pelerinajul cel mare;

Mikat – locul unde se face ihram-ul în
vederea efectuãrii pelerinajului;

Ihram – douã bucãþi de material: una dintre
acestea se înveleºte în jurul brâului, iar cu
cealaltã se acoperã trupul, fãrã a se a acoperi
însã ºi capul (este numai pentru bãrbaþi);

Qibla – direcþia spre care se îndreaptã
musulmanii în timpul rugãciunilor;

Hager Al-Asuad – Piatra Neagrã;
Makam Ibrahim – locul unde se vãd urmele

paºilor profetului Ibrahim (Avraam);
Mina – un oraº situat la 6,5 km est de

Mecca. Înseamnã „a cere”, „a dori”. S-a pus
numele acesta deoarece acolo a dorit Ibrahim
sã-ºi împlineascã promisiunea faþã de Allah, ºi
anume aceea de a-l jertfi pe fiul sãu, Ismail;

Arafat – un teren întins situat la 21,367 km
est de Mecca. Aici vin toþi cei care doresc sã
împlineascã pelerinajul în acel an. Tot acolo
este ºi muntele Rahme, care în acea zi devine
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locul cu cel mai mare numãr de oameni pe
metru pãtrat. Este locul unde pelerinii îºi plâng
pãcatele ºi cer iertarea lui Allah, fiind de
asemenea ºi locul ºi timpul în care Allah iartã
toate pãcatele;

Zul-Helife – locul de graniþã pentru pelerinaj
al celor ce vin dinspre Medina ºi care se
numeºte astãzi Abar-Ali. Este situat la 10,194
km de Mecca.
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