
fratele său musulman fără ca acesta să ştie;
28. Ruga celui care se află pe muntele Arafat în 
ziua Arafat;
29. Rugile din luna Ramadan;
30. Atunci când musulmanii se adună pentru a-L 
pomeni pe Allah Preaînaltul;
31. Când ai un necaz şi spui: "Inna lillahi ue inna 
ileihi ragiun. Allahumme egirni fii musibeti uekhlif 
lii khairan minha";
32. Atunci când îţi simţi inima mai aproape de 
Allah Preaînaltul şi când îţi întăreşti devotamentul 
şi loialitatea pentru Allah Preaînaltul;
33. Ruga celui care este nedreptăţit împotriva 
celui care l-a nedreptăţit;
34. Ruga părintelui pentru copilul său;
35. Ruga părintelui împotriva copilului său;
36. Ruga călătorului;
37. Ruga celui care ţine post până îşi deschide 
postul;
38. Ruga celui care ţine post atunci când îşi 
deschide postul;
39. Ruga celui care a ajuns la disperare;
40. Ruga imamului drept;
41. Ruga copilului evlavios pentru părinţii săi;
42. Ruga celui care spune atunci când îşi termină 
de luat abluţiunea: "Eşhedu en la ilahe illallah 
uahdehu la şerike lehu, ue eşhedu enne 
Muhammeden abduhu ue rasuluhu", acestuia i se 
deschid cele opt porţi ale  Raiului şi poate intra pe 
care poartă voieşte;
Musulmanul poate adresa rugi oriunde ar fi , în 
orice oră însă aceste ore , situaţii şi locuri sunt 
speciale prin faptul că ele reprezintă mijloace care 
duc la îndeplinirea rugilor  cu voia lui Allah.
43. Ruga după ce aruncă pietricelele la stâlpul 
mic (în timpul pelerinajului);
44. Ruga după ce aruncă pietricelele la stâlpul 
mijlociu (în timpul pelerinajului);
45. Ruga făcută în interiorul Casei (Keabe);
46. Ruga în timpul tauafului (ocolirea Keabei);
47. Atunci când eşti la Safa;
48. Atunci când eşti la Merwa;

49. Atunci când te perinzi între Safa şi Merwa;
50. Ruga în timpul rugăciuniii (witr) din ultimele 
10 zile din luna Ramadan;
51. Ruga în timpul primelor 10 zile din luna 
Dhul-Hijr;
52. La Meşaril-Haram(la Mekka).

     Greşelile care se fac  în timpul  rugii:

1. Este greşit să te rogi prin rugi care să 
cuprindă intermedieri care duc la necredinţă sau 
erezie;

2. Este greşit să te rogi dorindu-ţi moartea;
3. Să te rogi pentru a fi grăbită pedeapsa;
4. Să te rogi pentru ceva care este imposibil sau 

ceva care este interzis;
5. Ruga pentru un lucru care a avut loc sau s-a 

întâmplat deja; 
6. Să se roage  pentru un lucru, pe care Allah l-a 

indicat că nu poate avea loc; 
  7. Să te rogi împotriva familiei, a banilor sau a 

propriului suflet;
  8. Să te rogi să se întâmple ceva rău unui om;
  9. Să te rogi pentru un comportament 

necuvincios;
10. Să te rogi pentru înmulţirea păcatelor;
11. Să te rogi ca numai tu să fii binecuvântat 

sau numai tu să fii iertat;
12. Ca imamul să se roage numai pentru el şi nu 

îi include şi pe musulmanii care fac rugăciunea în 
spatele lui.

13. Lipsa de respect atunci când te rogi, 
adresându-te de exemplu astfel: "O, Stăpân al 
câinilor sau al maimuţelor!"

14. Să te rogi doar pentru a testa dacă ţi se va 
răspunde sau nu, ca şi cum ai zice: "Voi încerca şi 
mă voi ruga să văd dacă mi se va răspunde sau nu, 
sau aşa cum spun alţii: "O să mă rog la Allah 
Preaînaltul, în caz ca o să-mi fie de folos va fi bine, 
dar în nici un caz nu-mi va dăuna."

15. Scopul rugii să nu fie unul bun;
16. Să te bazezi întotdeauna pe altcineva (şi să 

 

 

nu te rogi, tu însuţi, pentru tine);
17. Să te încurci accentuezi tonalitatea în 

timpul rugii, mai ales dacă aceasta schimbă sensul 
rugii; dar cel care nu înţelege limba arabă este 
scuzat;

18. Să nu acorzi o importanţă deosebită în 
folosirea celor mai potrivite nume şi calităţi ale lui 
Allah Preaînaltul atunci când te rogi;

19. Să fii deznădăjduit şi să ai îndoieli în 
privinţa acceptării rugii;

20. Să nu intri în detalii atunci când te rogi. De 
exemplu: "O, Allah  iartă-i pe tatăl meu, pe mama 
mea, pe bunica mea, pe bunicul meu, pe vecinul 
meu" şi aşa mai departe pomenind toate rudele şi 
vecinii. Dar dacă aceasta exprimare este logică şi cu 
anumite limite, atunci nu este nici o problemă;

21. Să te rogi invocând nume de ale lui Allah 
Preaînaltul care nu apar în Quran sau în tradiţia 
Profetului;

22. Să exegerezi în ridicarea vocii;
23. Spusele unora dintre oameni: "O, Allah, eu 

nu-ţi cer să îndepărtezi nenorocirea de la mine, dar 
îţi cer blândeţea ta.";

24. Asocierea rugii cu voinţa lui Allah 
Preaînaltul. De exemplu: "O, Allah, iartă-mă dacă 
vrei." Este obligatorie atitudinea hotărâtoare în 
rugă;

25. Să te prefaci să plângi şi să-ţi ridici vocea;
26. Neridicarea de catre imam a mâinilor 

atunci când se roagă în timpul predicii de vineri; 
27.Prelungirea rugii în ultimul rekeat al 

rugăciunii de  Witr şi adresarea de rugi 
necorespunzătoare.

Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
profetului Muhammed, asupra familiei şi 
companionilor săi.

Dua
(Ruga) 



RUGA (DUA)

Importanţa, etica ei, elementele care 
conduc la  acceptarea rugii, timpurile şi 
situaţiile în care rugile sunt acceptate, 
greşeli care se fac în timpul rugii

În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel 
Îndurător.

Slavă lui Allah, pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra Profetului Său Muhammed, asupra 
familiei  şi asupra companionilor lui.

Allah spune în Quranul cel Sfânt: "Şi Domnul 
vostru vă spune: "Chemaţi-Mă şi Eu vă voi 
răspunde." (surat Ghafir:60)

"Şi dacă te vor întreaba robii Mei despre 
Mine, 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 călăuziţi!" (surat al-Baqara: 186) 

Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: 
"Rugăciunea reprezintă adorare" apoi a recitat: 
"Şi Domnul vostru vă spune: <Chemaţi-Mă şi Eu 
vă voi  răspunde>."

Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: 
"Cel mai bun act de adorare este ruga."

„Nu există ceva mai drag lui Allah 
Preaînaltul decât ruga.”

„Cu adevărat, Domnul vostru Cel Măreţ 
este Generos, Îi este ruşine să le întoarcă robilor 
Săi mâinile goale, atunci când aceştia Îl roagă.”    

„Nu schimbă destinul decât prin rugă şi nu 
ţi se lungeşte viaţa decât prin comportament 
frumos.”  

„Nu există musulman care să-L roage pe 
Allah, (şi să nu existe nici o răutate în ruga sa), 
fără ca Allah Preaînaltul să-i dea în schimb una 
dintre cele trei: „fie îi grăbeşte acceptarea rugii, 
fie îi dă în Viaţa de Apoi, fie îi îndepărtează ceva 

rău care era scris pentru el." Iar companionii au 
spus: „Atunci să ne rugăm mai mult” Profetul a 
spus: „Allah Preaînaltul este Cel mai Generos.”

„Cine nu Îl roagă pe Allah Preaînaltul, 
Allah se supără pe el.”

„Cel mai neputincios dintre oameni este cel 
care nu se roagă, iar cel mai zgârcit dintre 
oameni este cel care nu salută.”

Condiţiile cerute pentru ca ruga să fie 
acceptată:

1. Devotamentul, loialitatea pentru Allah 
Preaînaltul;
2. Musulmanul să înceapă ruga prin slăvirea şi 
premărirea lui Allah Preaînaltul şi apoi să se roage 
pentru binecuvântarea Profetului (salleAllahu 
aleihi ue sellem) şi să încheie în aceeaşi manieră;
3. Să fie încrezător că i se va răspunde la rugă;
4. Să fie insistent în rugă şi să fie facută fără 
grabă;
5. Să se roage din inima, din tot sufletul;
6. Să se roage lui Allah Preaînaltul atât la 
greutăţi cât şi la bunăstare;
7. Să nu-i ceară decât lui Allah Preaînaltul;
8. Să nu se roage împotriva familiei, banilor, 
copiilor şi propriului sufletul;
9. Să-şi coboare glasul în timpul rugii;
10. Să-şi recunoască păcatele şi să-şi ceară iertare 
pentru ele, să fie  recunoscător pentru 
binecuvâtările oferite de Allah şi să-I mulţumească 
pentru ele;
11. Să aleagă timpurile şi locurile în care sunt 
primite rugile; 
12. Să nu neglijeze sensul pentru rimă;
13. Să fie supus, să-L implore pe Allah, să-şi 
dorească cu ardoare acceptarea rugii şi să fie cu 
frică;
14. Să facă cât mai multe fapte bune pentru că 
acestea sunt baza acceptării rugilor;
15. Să înapoieze lucrurile luate pe nedrept, 
urmată de căinţă;

16. Să se repete de 3 ori;
17. Să se îndrepte spre Qible (Keabe);
18. Să-şi ridice mâinile atunci când se roagă;
19. Să-şi ia abluţiunea;
20. Să nu întreacă măsura în rugi;
21. Să înceapă cu ruga pentru sine  în cazul în 
care se roagă pentru o altă persoană;
22. Să folosească în rugăciune numele şi 
atributele cele mai frumoase lui Allah Preaînaltul 
sau faptele sale bune pe care le-a făcut; 
23. Să se apropie de Allah Preaînaltul cu multe 
rugăciuni voluntare, după împlinirea mai întâi a 
celor obligatorii, iar acest lucru este una din cele  
mai importante condiţii ale acceptării rugii;
24. Să se hrănească, să se îmbrace numai din bani 
curaţi;
25. Să nu se roage pentru lucru nepermise;
26. Să se roage pentru toţi musulmanii şi este 
bine să se roage pentru părinţi, oameni de ştiinţă, 
oameni credincioşi, pentru cei care sunt în luptă, cei 
slabi, cei care sunt nedreptăţiţi dintre musulmani.
27. Să se roage la Allah Preaînaltul atât pentru 
lucrurile importante cât şi pentru cele mărunte;
28. Să poruncească ceea ce este drept şi să 
oprească de la ce este nedrept;
29. Să se îndepărteze de toate păcatele.

Timpurile, situaţiile şi locurile în care sunt 
acceptate rugile: 

1. De "Leiletul-qadr" (în noaptea de Qadr);
2. Ultima parte a nopţii şi în zori;
3. După împlinirea celor cinci rugăciuni 
obligatorii ale zilei;
4. Între ezan (chemarea la rugăciune) şi iqameh 
(chemarea de începere a rugăciunii);
5. Într-o anumită oră din noapte;
6. Când se face (ezan) pentru cele cinci 
rugăciuni obligatorii;
7. Atunci când plouă;
8. Atunci când se înaintează la luptă pe calea lui 
Allah Preaînaltul;

9. O oră din ziua de vineri, şi se consideră că ar fi 
ultima oră din timpul rugăciunii de după-amiază, 
înainte de apusul Soarelui;
10. Atunci când se bea apa Zemzem însoţită de o 
intenţie curată;
11. Atunci când te prosternezi în timpul 
rugăciunii;
12. Când se citeşte sura "Fatiha" şi este 
concentrat în ceea ce spune;
13. Când îţi ridici capul din poziţia de "Ruku" şi 
spui: "Rabbena ue lekel-hamd, Hamden kethiran 
taiiben mubareken fihi."
14. Când spui "Amin" în timpul rugăciunii;
15. Atunci când cântă cocoşul;
16. Atunci când coboară Soarele înainte de 
amiază;
17. Ruga celui care pleacă în război;
18. Ruga celui care face Hajj (pelerinajul mare);
19. Ruga celui care face Umra (pelerinajul mic);
20. Ruga celui bolnav;
21. Atunci când te scoli din somn şi te rogi cu 
smerenie: "La ilahe illallahu uahdehu la şerike lehu, 
lehul mulku ue lehul hamdu ue huue ala kulli şeiin 
qadir. El-hamdulillah ue suhbanallah ue la ilahe 
illallah ue Allah ekber ue la haule ue la kuuuete illa 
billah." Apoi dacă spune: "Allahummegfir lii" sau 
se roagă, i se va accepta ruga. Iar dacă îşi ia 
abluţiunea şi face rugăciunea i se va accepta;
22. Dacă doarme cu abluţiune şi se scoală în 
timpul nopţii şi se roagă;
23. Dacă se roagă astfel: "La ilahe illa ente 
subhaneke inni kuntu minez-zalimin";
24. Ruga oamenilor după moartea cuiva;
25. Ruga după ce Îi aduce laudă lui Allah 
Preaînaltul şi cere binecuvântarea pentru Profetul 
lui Allah (la ultima şedere în timpul rugăciunii- et-
teşehhud);
26. Atunci când cel care se roagă foloseşte 
numele lui Allah, cel mai mare"Al-Aziim" 
(Preaputernicul) ruga îi va fi acceptată, iar dacă Ii 
cere ceva lui Allah Preaînaltul, Acesta îi va da;
27. Atunci când un musulman se roagă pentru 


