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Introducere  
 

  

În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel Îndurător 
Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate binecuvântările lui Allah 
fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra  familiei sale, a companionilor 
săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah 

Atotputernicul să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii! 
 

 Fiecare societate trebuie să garanteze anumite drepturi pentru cetăţenii 
săi, să le asigure principalele necesităţi şi să le ofere securitate, să îi facă să 
simtă că aparţin unui anumit grup social şi să se ataşeze de acesta. Fiecare 
persoană în parte are nevoie să se simtă în siguranţă şi să aparţină unui anumit 
grup, pentru a putea să îşi îndeplinească îndatoririle sociale într-un mod 
satisfăcător.  
 În prezent, trei tendinţe se disting în cadrul unei societăţi globale. Prima 
dintre acestea exagerează drepturile pe care individul le are în interiorul 
societăţii. Aceasta îi oferă persoanei libertatea de a face tot ceea ce îşi doreşte, 
fără a i se impune prea multe restricţii. Din păcate, în acest mod se ajunge la 
situaţii sociale haotice, deoarece, atunci când unui individ îi sunt atribuite 
libertăţi nelimitate, dorinţele egoiste predomină şi se ajunge la rezultate 
contradictorii. Întreaga societate suferă din cauza lăcomiei şi a egoismului. 
Această tendinţă poate fi regăsită în societăţile liberale, democratice şi 
capitaliste. 
 Cea de a doua tendinţă, opusă celei de mai sus, susţine drepturile 
societăţii, aşezându-le deasupra celor individuale. Astfel, persoana este privată 
de drepturile sale individuale. Acesteia îi sunt garantate numai acele drepturi 
care sunt beneficice pentru întreaga societate, potrivit ideologiei dominante a 
clasei conducătoare. Acest tip de conducere se regăseşte în societăţile 
comuniste totalitare. 
 A treia tendinţă existentă este cea ideală, care nu pune accent nici pe 
drepturile întregii societăţi înaintea celor individuale, nici pe drepturile 
individului deasupra celor ale grupului. Fiecăruia i se acordă anumite drepturi 
în această viaţă, în funcţie de un anumit sistem dinainte existent. Drepturile şi 
obligaţiile umane se află sub controlul strict al unor reguli şi condiţii. În acest 
caz, li se acordă prioritate drepturilor grupului, care se află înaintea celor 
individuale, în cazul în care între o persoană şi restul grupului apar anumite 
conflicte. 
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 În această carte, ne propunem să prezentăm drepturile omului în lumina 
unui sistem foarte echilibrat, reprezentat de Legislaţia Islamică. Acestea se 
bazează pe Cartea Divină revelată Profetului Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Coranul cel Nobil, şi pe Sunnah 
Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
sursele de bază ale vieţii musulmanilor şi ale jurisprudenţei Islamice. Atât 
Coranul cel Glorios, cât şi Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) îşi doresc să creeze un individ ideal, care să trăiască într-o 
societate ideală, fiecare individ colaborând cu toţi ceilalţi membrii ai societăţii, 
cu scopul de a aduce armonie în relaţia omului cu Creatorul său, Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul), cu el însuşi, cu ceilalţi membrii ai societăţii şi cu oamenii de pe 
întreg globul pământesc.  
 Credem cu tărie că aplicarea principiilor individuale şi sociale 
promovate de cea de a treia tendinţă prezentată mai sus, ghidându-ne după 
Legea perfectă pe care Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a revelat-o prin Coranul 
cel Glorios şi Sunnah, putem să devenim o societate mai fericită şi mai 
prosperă. Aplicare acestor principii îi va permite societăţii să aibă parte de 
siguranţă şi de pace. Toate aceste drepturi sociale nu sunt rezultatul unor 
experienţe anterioare, unor ideologii sociale, a nevoilor temporare şi imediate 
sau unor motive politice: ele provin de la Cel Milostiv şi Atoateştiutor şi sunt 
menite să aducă omului fericirea atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi.  
 Încrederea noastră fermă în aceste drepturi şi principii Islamice se 
datorează faptului că Allah, Cel mai Milostiv şi Creatorul tuturor oamenilor, le-
a revelat. El, Al-'Alaa (Preaînaltul), ştie ce i se potriveşte întotdeauna omului, 
ceea ce este benefic şi ceea ce este dăunător pentru acesta, ce anume îl poate 
face fericit sau trist, ce anume îi poate aduce succesul sau eşecul. Prin 
Cunoaşterea sa nemărginită, Allah Al-Majid (Cel Glorios) a legiferat ceea ce se 
potriveşte cel mai bine şi ceea ce îndeplineşte nevoile esenţiale ale Creaţiei 
Sale, oferindu-i, astfel, o viaţă plină de succes, fericire şi siguranţă pe acest 
Pământ.  
 Coranul cel Glorios, revelat şi trimis Profetului Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), este miracolul fără margini, care 
conţine elementele esenţiale ale acestor reguli de bază. Sunnah, învăţăturile 
Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
reprezentând cea de a doua sursă a Legislaţiei Islamice, conţine modele demne 
de urmat, care ghidează omul pe tot parcursul vieţii sale. Toate aceste reguli şi 
principii au fost aduse oamenilor prin Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) acum mai bine de paisprezece secole în 
urmă, având cea mai bună formă şi care vor rămâne relevante pentru 
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totdeauna. Astfel, atât Coranul cel Sfânt, cât şi Sunnah1 Profetului Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) asigură drepturile individului 
în societate. Aceste surse ale Legislaţiei Islamice nu neglijează nici nevoile şi 
drepturile societăţii şi nici interesul public. 
 Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune2 în Coranul cel Nobil: 
 „Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam şi i-am purtat pe ei pe uscat şi pe mare şi le-am 
dat lor hrană felurite bunătăţi şi i-am ales pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-
am creat.” [Coran, 17:70] 

 Omul are parte de această onoare şi poate câştiga toate aceste privilegii 
atunci când îşi îndeplineşte toate obligaţiile şi oferă drepturile cuvenite 
proprietarilor de drept. 
 Pentru a putea să aibă acest rol special pe acest Pământ, este nevoie ca 
anumite îndatoriri specifice să fie îndeplinite. Acest concept este ilustrat de 
către Allah Al-Hayy (Cel Viu Veşnic), care spune  în Coranul cel Glorios: 
 „El este acela care v-a făcut pe voi urmaşi pe Pământ,  care v-a ridicat pe unii 
dintre voi deasupra altora, în trepte, pentru a vă încerca întru ceea ce v-a dat. Cu 
adevărat, Domnul tău este repede la pedeapsă, însă El este Al-Ghafur, Ar-Rahim 
[Iertător şi Îndurător].” [Coran, 6:165] 

 Unele naţiuni, ca şi unele organizaţii internaţionale, cer cu tărie 
implementarea unor legi care să garanteze drepturile omului. Islamul a stabilit, 
prin intermediul Shari'ei (Legislaţia şi Jurisprudenţa Islamică), multe dintre 
aceste principii şi legi încă de acum mai bine de paisprezece secole. Drepturile 
aduse în discuţie de către aceste organizaţii internaţionale moderne au 
deficienţe în modul în care sunt concepute, lipsuri în formulare şi sunt nedrepte 
în aplicare. Ele sunt doar subiecte ale campaniilor electorale, presiunii 
economice sau a punctelor de vedere culturale şi poartă în interiorul lor 
reziduri ale colonianismului şi ale imperialismului. Astfel de drepturi sunt de 
cele mai multe ori enumerate şi stabilite nu pentru binele întregii umanităţi, ci, 
pentru binele unor organizaţii sau a unor grupuri speciale, care urmăresc 
atingerea propriilor interese. Acest fapt devine şi mai evident atunci când 
observăm, pe întregul mapamond, cum mulţi dintre semenii noştri suferă din 
cauza celor mai mari atrocităţi şi, cu toate acestea, nicio organizaţie nu 
intervine pentru a îi ajuta pe cei slabi şi săraci. Inegalităţile evidente şi 
abuzurile care au loc între naţiuni şi în interiorul acestora cresc şi devin tot mai 
mari şi mai mari chiar sub ochii noştri, iar prescripţiile date pentru ajutorarea 
                                      
1   Sunnah cuprinde cuvintele, faptele şi învăţăturile  Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) tot ceea ce el  a spus, a împlinit sau a aprobat în  anumite împrejurări. Sunnah Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este o  completare a cuvintelor din Coranul cel Nobil, precum şi o 
modalitate  de aplicare a regulilor şi învăţăturilor din acesta 
2 Notă explicativă: În această carte, atunci când spunem Allah  spune…, utilizăm traducerea sensurilor din 
versetele respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub toate 
aspectele, cu excepţia lui Allah Preaînaltul 



DREPTURILE OMULUI ÎN ISLAM  
 

 8  
 

şi dezvoltarea lor nu fac altceva decât să îi afunde şi mai mult în sărăcie, ca şi 
cum le-ar fi prescris dinainte să trăiască în sărăcie şi servitude. 
 Uneori, organizaţiile umanitare nu pot să îi ajute pe cei care au nevoie de 
acest lucru, din motive politice sau economice. Unele dintre organizaţiile care 
chiar încercau să facă ceva pentru cei care aveau nevoie au primit interdicţia 
de a face acest lucru, în timp ce alte organizaţii, care promovează anumite 
acţiuni şi prozelitismul3 specifice anumitor grupuri sau care acţionează conform 
intereselor unor grupuri au fost acceptate, deoarece ele sunt mult mai uşor de 
acceptat de puterea predominantă existentă în această lume. Unele organizaţii 
au sloganuri precum: „Nu interveniţi în problemele interne ale altor ţări!” sau 
„Trebuie să rămânem fideli realităţilor politice.”. În schimb, Islamul îndeamnă 
la protecţia, apărarea şi ajutorarea celor asupriţi din întreaga lume, nu se 
limitează doar la o anumită regiune, prin eliminarea cauzei care a condus la 
asuprirea şi exploatarea fiinţei umane. Legile Islamice sunt menite să elimine 
orice fel de asuprire şi exploatare a omului, în acord cu normele Islamice 
prescrise, prin interzicerea tuturor lucrurilor greşite şi prin străduinţa pe Calea 
lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). 
 Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 
 „Şi ce este cu voi de nu luptaţi pe Calea lui Allah, şi cu bărbaţii, femeile şi copiii 
slabi care spun: «Doamne! Scoate-ne pe noi din cetatea asta cu neam nelegiuit şi dă-ne 
nouă din partea Ta ocrotitor şi dă-ne nouă din partea Ta un ajutor!»” [Coran, 4:75] 

 Trebuie subliniat faptul că într-o societate musulmană aplicarea legilor 
cu privire la drepturile omului este legată, fără nicio excepţie, de respectarea în 
totalitate a  prescripţiilor şi legilor Islamice. Unii oameni obişnuiesc să preia 
numai acele legi care răspund propriilor lor interese. Alţii pot susţine faptul că 
pun în aplicare anumite prescripţii Islamice, în timp ce nu fac altceva decât să 
distrugă, să denatureze şi să manipuleze Islamul din interior şi să împiedice 
punerea în aplicare a acestora. Acestea sunt exemple negative pentru Religia 
Islamică, pentru că ei fac opusul la ceea ce ar trebui să facă şi anume apărarea 
drepturilor omului, aşa cum ne-a fost prescris. De aceea, trebuie subliniat faptul 
că aceia care doresc să cunoască Islamul trebuie să o facă privind totul cât mai 
obiectiv posibil şi în totalitatea sa, ca sistem complex şi să nu ia în considerare 
practicile greşite ale unora care spun că sunt musulmani. Comportamentul 
deviant şi acţiunile unor persoane, grupuri, organizaţii sau forme de 
guvernământ nu trebuie să afecteze în niciun fel judecata individului. Punerea 
în aplicare a principiilor şi legilor Islamice variază în funcţie de angajamentul 
pe care persoanele şi-l iau şi de circumstanţele locale. Chiar dacă un sistem 
este bun, pot interveni deficienţe de percepţie şi de aplicare a acestuia. Spre 
exemplu, dacă observăm minciuna, înşelăciunea, încălcarea unor norme, 

                                      
3  Devotamentul faţă de o anumită doctrină 
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corupţia în comportamentul unei persoane, nu trebuie să aplicăm toate acestea 
întregului sistem şi să considerăm că întregul sistem este greşit. Din moment ce 
Islamul interzice toate aceste fapte rele, cei care le observă trebuie să acuze 
persoana la care observă toate acestea pentru răul făcut şi nu întregul sistem. 
Ar trebui să luăm în considerare sistemul ca întreg şi să observăm numai 
„fructele” lui. Un exemplu simplu poate fi oferit aici: dacă o persoană are 
nevoie de pâine, atunci ar trebui să meargă la brutărie pentru a îşi cumpăra sau 
într-un loc unde ştie că va găsi pâine. Însă, dacă o persoană care vrea o pâine 
merge la o măcelărie sau la un magazin de fructe, este clar că nu va găsi ceea 
ce caută acolo. Există o prevedere generală în Coranul cel Sfânt care se poate 
aplica în acest caz: 
 „De te-ai supune celor mai mulţi de pe Pământ (dintre oameni), ei te-ar abate de 
la Calea lui Allah, căci ei nu urmează decât bănuielile lor (că înaintaşii lor au fost pe 
calea adevărului) şi ei nu fac decât să născocească minciuni.” [Coran, 6:116] 

 Din păcate, putem observa că mulţi dintre musulmanii aflaţi în lumea 
întreagă nu sunt chiar cel mai bun exemplu pentru aplicarea principiilor 
Islamului, deoarece comit nenumărate greşeli şi au deficienţe serioase în ceea 
ce priveşte cunoştinţele lor şi practicarea prescripţiilor Islamului. Amintim de 
aceste nefericite situaţii tocmai pentru a îi avertiza pe cei care vor să studieze 
Islamul, ca să nu se lase înşelaţi şi influenţaţi de atitudinile şi viciile acelor 
musulmani care reprezintă în mod greşit Islamul. Cei care vor să cunoască 
Islamul adevărat nu trebuie să renunţe; ei trebuie să îi privească şi să îi ia ca 
model pe acei musulmani şi învăţători care practică Islamul conform tuturor 
prescripţiilor aduse prin Coran şi Sunnah. Îi încurajăm pe musulmani să 
menţină cele mai bune practici şi să aplice prescripţiile Islamice în fiecare 
aspect al vieţii lor. Le cerem nemusulmanilor să studieze Islamul şi să îi 
înţeleagă principiile printr-o apropiere imparţială.  
 Este bine-cunoscută povestea unei persoane care s-a convertit la Islam şi 
care, vizitând o ţară musulmană, a fost şocată să observe situaţia groaznică în 
care se aflau şi trăiau musulmanii din acea societate şi cât de departe se aflau 
aceştia de învăţăturile şi principiile Islamice. El şi-a spus lui însuşi: „Îi 
mulţumesc lui Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) că m-a lăsat să devin musulman 
înainte de a vizita această ţară. Dacă aş fi ajuns aici înainte de a trece la Islam, 
nu aş mai fi acceptat niciodată Islamul.” El a afirmat toate acestea, deoarece a 
observat nedreptăţile şi modul în care practicau Islamul acei oameni. Aceasta 
este o situaţie nefericită, pe care cu toţii ne străduim să o corectăm. În acest 
sens, primul pas este reprezentat de cunoaşterea atentă a Islamului şi de 
educaţia pe care o primim. 
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 Islamul şi cele cinci nevoi esenţiale  
ale vieţii 

 
 Islamul, ca ultimul şi cel mai bun Mesaj de la Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), 
urmăreşte să stabilească, prin principiile sale, un cadru juridic, un cod de etică şi o societate 
ideală, în care să existe un echilibru între drepturile individuale şi cele ale întregii societăţi. O 
modalitate de a atinge acest scop este prin îndeplinirea nevoilor esenţiale ale indivizilor, fără a 
le discredita, în niciun fel, pe cele colective. Dacă toţi membrii unei comunităţi se bucură de 
drepturile lor legale la pace, linişte, libertate, ca şi de toate drepturile generale care cuprind 
toate cerinţele fundamentale ale omului şi toate acestea se află în echilibru cu bunăstarea 
întregii comunităţi, atunci toţi oamenii vor avea posibilitatea de a trăi o viaţă rodnică, plină de 
mulţumire. Acest tip de mulţumire este definită de către Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus: 

 „Oricine se trezeşte dimineaţa cu sentimentul că se află în siguranţă în sânul 
comunităţii sale, al cărui trup nu suferă din cauza niciunei boli şi care are mijloacele 
necesare de trai pentru o zi întreagă este asemeni celui care stăpâneşte întreaga lume.” 
(Tirmidhi) 
 Islamul a formulat un sistem unic de drepturi şi obligaţii, care prevede şi menţine 
următoarele cinci nevoi de bază ale fiinţei umane: 

 ● Păstrarea intactă a Religiei Divine (Islamul) 

 ● Protejarea vieţii umane 

 ● Conservarea minţii 

 ● Păstrarea onoarei musulmanului şi a relaţiilor de rudenie 

 ● Păstrarea şi onorarea drepturilor celor slabi 

 ● Păstrarea averii musulmanului. 

 Toate societăţile Islamice au elaborat propriile sisteme pentru a păstra aceste nevoi 
fundamentale ale omului şi vom discuta mai pe larg aspectele unice ale sistemului Islamic. 
Însă, înainte de a discuta despre aceste scopuri fundamentale mai în detaliu,vom face unele 
observaţii generale despre adesea neînţelesul termen de «egalitate». 

 

 Egalitatea în Islam 
 Bărbaţii şi femeile au fost creaţi egali în ceea ce priveşte umanitatea lor şi cu toţii au 
aceeaşi descendenţă şi demnitate, deoarece cu toţii sunt creaţi de Allah Al-Ahad (Cel Unic), 
având privilegiul de a se afla deasupra tuturor celorlalte creaturi pe care Allah Al-Barr'i 
(Creatorul) le-a lăsat pe Pământ. Discriminarea de rasă, sex, culoare, descendenţă, clasă 
socială, regiune sau limbă este cu vehemenţă interzisă în Islam, tocmai pentru a face să 
dispară acele bariere care împart oamenii în privilegiaţi şi defavorizaţi. Egalitatea nu 
înseamnă, însă, că toţi oamenii sunt la fel, din moment ce nu există niciun fel de negare cu 
privire la faptul că există diferenţe naturale între aceştia. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în 
Coranul cel Glorios: 
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 „O, voi, oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru, care v-a făcut dintr-o singură 
fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei şi care a răspândit din cele două [fiinţe] 
mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică de Allah, în numele căruia vă conjuraţi [unii pe alţii] 
şi [fiţi cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah este Ar-Raqib [Cel 
Veghetor peste toate]!” [Coran, 4:1] 
 Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „O, voi, oameni! Domnul vostru este un Domn Unic. Tatăl vostru este unul sigur: 
cu toţii sunteţi fiii lui Adam, iar Adam a fost creat din lut. Cu adevărat, cel mai demn de 
onoare dintre oameni în Faţa lui Allah, Atotputernicul, este cel mai evlavios dintre voi. 
Niciun arab nu este superior în faţa unui nearab şi nicio persoană de culoare roşie nu 
este superioară unui alb. În acelaşi mod, niciun alb nu este superior unei persoane de 
culoare albă, decât în ceea ce priveşte evlavia şi supunerea în faţa lui Allah.” (Ahmad) 
 Conform Islamului, indiferent de rasă, întreaga omenire are aceeaşi origine, de aceea, 
cum ar putea cineva să exploateze alte persoane şi să considere că face parte dintre cei 
privilegiaţi?! Islamul nu tolerează mândria provenită din descendenţă şi din statutul social. 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Allah Atotputernicul a înlăturat mândria care exista în perioada preislamică, 
atunci când oamenii se mândreau cu strămoşii lor. Întreaga omenire provine de la 
Adam, care este tatăl omenirii, iar el a fost creat din lut.” (Abu Dawud) 
 Mândria privind descendenţa şi clasa socială este deosebit de mare în unele culturi şi 
societăţi. Spre exemplu, o parte dintre creştini şi evrei au considerat că au un statut superior în 
ceea ce priveşte genealogia, rasa şi clasa socială de care aparţin. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a 
vorbit despre acest tip de aroganţă în Coranul cel Nobil, unde spune: 

 „Şi zis-au iudeii şi creştinii: «Noi suntem fiii lui Allah şi cei dragi Lui!». Spune: 
«Şi de ce vă osândeşte pentru păcatele voastre?» Nu, ci voi sunteţi făpturi omeneşti 
dintre acelea pe care El le-a creat. El îl iartă pe cel pe care El voieşte şi îl chinuieşte pe 
cele pe care El voieşte. Ale lui Allah sunt împărăţia Cerurilor şi a Pământului, precum şi 
ceea ce se află între ele şi la El este întoarcerea.” [Coran, 5:18] 
 Legislaţia Islamică a eradicat orice urmă de mândrie care stă la baza rasismului. Spre 
exemplu, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus 
unuia dintre companionii săi, Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!), care s-a adresat astfel 
unui sclav negru: 

 „«O, tu, fiu al unei femei negre!» Auzind acestea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors spre Abu Dharr şi i-a spus: «Îl insulţi pe 
acest om vorbindu-i despre mama sa? Cu adevărat, tu ai unele caracteristici care au 
aparţinut oamenilor din perioada ignoranţei (de dinainte de apariţia Islamului). Însă, 
acea perioadă s-a încheiat. Nu există niciun fel de superioritate sau merit din partea 
bărbatului unei femei albe peste fiul unei femei negre, decât prin evlavie, dreptate şi 
fapte bune.»” (Ahmad) 
 De asemenea, s-a relatat că, auzind cuvintele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!) şi-a pus capul pe pământ cu 
umilinţă, pentru ca sclavul cel negru să îşi treacă piciorul peste capul său, ca semn de căinţă 
pentru fapta sa, deşi Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu 
i-a cerut să facă acest lucru. Însă, în acest mod, Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!) a 
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dorit să se autodisciplineze prin umilirea propriei persoane, pentru a fi sigur că nu mai repetă 
această faptă ruşinoasă în viitor.  

 În Islam, toţi oamenii sunt egali în ceea ce priveşte obligaţiile pe care le au în a 
performa cât mai multe acte de adorare în faţa lui Allah Al-'Azim (Cel Măreţ). Cei bogaţi şi 
cei săraci, conducătorii şi servitorii, albii şi negrii, cei care au mijloace de trai mai mari şi cei 
care au mijloace de trai mai modeste, cu toţii sunt egali în faţa lui Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul), iar cel mai nobil dintre ei este cel mai drept şi mai sincer în comportamentul 
său, cel care este implicat cel mai tare în actele de adorare şi cel care face cele mai multe fapte 
bune. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „... cu adevărat, Allah nu se uită la înfăţişarea sau la trupurile voastre, ci se uită 
la inimile voastre.” (Muslim) 
 Tot ceea ce Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a poruncit şi tot ceea ce Allah Al-Ahad 
(Unicul) a interzis sunt aplicabile tuturor oamenilor, indiferent de clasă, rasă sau statut social. 
Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Cel care săvârşeşte o faptă bună [o face] pentru sine însuşi, iar cel care face rău, 
o face împotriva sa. Domnul tău nu este nedrept cu robii Săi (aceasta însemnând că nu 
pedepseşte pe nimeni decât după păcatul săvârşit).” [Coran, 41:46] 
 Diferenţele existente între oameni în faţa lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) sunt 
bazate pe nivelul lor de pietate, dreptate şi pe modalitatea în care se implică în îndeplinirea 
Poruncilor lui Allah, Cel mai demn de laudă. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul 
cel Sfânt: 

 „O, voi, oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut 
pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah 
este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Al-'Alim, Al-Khabir [Atoateştiutor şi 
Bineştiutor].” [Coran, 49:13] 
 Toţi musulmanii sunt egali în ceea ce priveşte respectarea codului Islamic de Legi 
(Shari'ah), conform căruia vor fi judecaţi şi pedepsiţi. Pedepsele, judecata şi sentinţele legale 
se aplică tuturor claselor sociale şi tuturor raselor, fără niciun fel de discriminare şi fără a se 
acorda o anumită imunitate datorată privilegiilor date de clasă sau de rasă. Un exemplu în 
acest sens este reprezentat de cuvintele Aishei (Allah să fie mulţumit de ea!), care a spus: 

 „În momentul în care o femeie nobilă aparţinând tribului Makhzum a furat, cei din 
tribul Quraish s-au îngrijorat cu privire la soarta acesteia, deoarece Profetul Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dorit să aplice pedeapsa prescrisă în acest 
caz, şi anume tăierea mâinii. Oamenii din neamul Quraish au discutat între ei şi şi-au spus: 
«Cel mai bun dintre noi care ar trebui să îi vorbească Profetului despre situaţia acestei femei 
din neamul Makhzum care a furat este companionul său iubit (fiul unui iubit companion de-al 
său), Osama ibn Zaid.» De aceea, ei l-au trimis pe Osama pentru a mijloci pentru acea femeie. 
Auzind despre ce este vorba, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) l-a întrebat:  «O, Osama! Ai venit să mijloceşti cu privire la una dintre 
pedepsele pe care Allah le-a stabilit?»  După care s-a ridicat şi a spus: «Naţiunile dinaintea 
voastră au fost distruse din cauza faptului că atunci când o persoană de viţă nobilă 
dintre ei fura, o lăsau să scape fără a fi pedepsită, însă dacă o persoană săracă dintre ei 
fura, atunci aplicau pedeapsa prescrisă. Pe Allah, dacă Fatimah, fiica lui Mohammed, ar 
fura, aş chema-o şi i-aş tăia mâna!»” (Bukhari şi Muslim) 
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 Nimeni nu are dreptul să  monopolizeze, să abuzeze sau să folosească în propriul 
interes resursele  care aparţin întregii comunităţi. Toţi membrii unei societăţi au dreptul de a 
utiliza în mod egal resursele colective, totul în concordanţă cu anumite drepturi şi obligaţii 
echitabile. Cu toate acestea, ei nu sunt egali în ceea ce priveşte munca pe care o au de 
îndeplinit şi în ceea ce priveşte modalităţile prin care contribuie la binele public. Statul 
Islamic trebuie să facă toate eforturile pentru a asigura oportunităţi de angajare pentru oamenii 
săi şi să asigure o bună utilizare a resurselor naţionale. Islamul creează egalitate între oameni 
în ceea ce priveşte valorile umane universale, însă, fiecare individ va fi recompensat în funcţie 
de ceea ce oferă comunităţii din care face parte. Singura diferenţă dintre oameni este dată de 
lucrurile pe care aceştia le oferă. De exemplu, o persoană muncitoare şi una leneşă nu pot fi 
puse pe picior de egalite în ceea ce priveşte recompensele financiare. Despre acestea, Allah 
Al- 'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Pentru fiecare sunt trepte [deosebite de răsplătire], după cele pe care le-a 
făptuit, căci Domnului tău nu-I este necunoscut ceea ce ei fac.” [Coran, 6:132] 
 

 Islamul şi nevoile de bază ale omului 
 Vom descrie mai jos nevoile de bază ale omului, pe care Islamul i le garantează 
acestuia, în lumina sistemului său Divin unic. 
 

 ● Păstrarea intactă a Religiei Divine (Islamul) 
 Islamul este Revelaţia completă şi perfectă pe care Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) a 
trimis-o întregii omeniri, pentru salvarea şi prosperitatea sa. Toţi Profeţii pe care Allah i-a 
trimis înainte de aceasta, aşa cum sunt Noe, Avraam, Moise sau Isus (Pacea lui Allah fie 
asupra lor!), au fost musulmani, trimişi unor comunităţi distincte pentru a le face cunoscute 
regulile de bază ale Islamului: adorarea lui Allah Al-Ahad (Unicul), care nu are parteneri şi 
renunţarea la idoli, ca şi legislaţia specifică pentru comunitatea unde aceştia au fost trimişi. 
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Şi Noi nu am trimis înaintea ta niciun Profet fără să nu-i revelăm lui: «Nu există 
altă divinitate în afară de Mine, deci adoraţi-Mă pe Mine!»” [Coran, 21:25] 
 Mohammed ibn Abdullah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este 
ultimul Profet şi Mesager, trimis de către Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) pentru întreaga 
omenire cu Legislaţia pe care Allah, Cel mai Înţelept şi Atoateştiutor, a stabilit-o pentru 
aceasta. În Coranul cel Glorios, găsim: 

 „Mohammed nu este tatăl niciunuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui 
Allah şi încheietorul Profeţilor şi Allah este Atoateştiutor.” [Coran, 33:40] 
 De asemenea, mai găsim: 

 „... În ziua aceasta am desăvârşit Religia voastră şi am împlinit Harul Meu 
asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca Religie pentru voi!...” [Coran, 5:3] 
 „[Unica] Religie acceptată de Allah este Islamul...” [Coran, 3:19] 
 El, Preaînaltul, a mai spus: 

 „Aceluia care doreşte o altă Religie decât Islamul nu-i va fi acceptată şi el se va 
afla în Lumea de Apoi printre cei pierduţi.” [Coran, 3:85] 
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 Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Exemplul meu şi al Profeţilor care au fost înaintea mea este asemeni unei 
persoane care a construit o casă frumoasă. Casa avea o formă perfectă şi era deosebit de 
frumoasă, cu excepţia unui singur colţ, de unde lipsea o cărămidă. Oamenii care treceau 
prin preajmă se opreau să o admire, însă nu se puteau opri să nu se întrebe ce s-a 
întâmplat, de ce proprietarul nu a terminat-o, completând cărămida lipsă... Eu sunt 
această cărămidă lipsă, sunt ultimul dintre Profeţi, Pecetea Profeţilor, trimis pentru 
întreaga umanitate.” (Bukhari şi Muslim)  
 Întreaga omenire este de acord cu principiul conform căruia adevărul, bunătatea şi 
dreptatea trebuie sprijinite şi apărate în faţa atacului în forţă al falsităţii, tiraniei sau răutăţii. 
Musulmanii iau această obligaţie foarte în serios şi se luptă, folosindu-se de toate mijloacele,  
pentru ca în societate să existe numai adevărul, dreptatea şi bunătatea. Încă din vechime, 
Religia este considerată a fi un lucru care ţine strict de viaţa intimă a individului. Viaţa 
publică trebuie să fie ghidată de principii bine-stabilite şi de instituţii abilitate şi nu de religii 
sau de legi aduse prin aceasta. Nu trebuie să uităm că secularismul4 în sine a fost o reacţie la 
extravaganţele şi conflictele existente între bisericile creştine şi unii dintre monarhii ce 
conduceau Europa. 

 Acest principiu introduce subiectul sensibil privitor la «Jihad5», care este termenul cel 
mai comentat şi cel mai greşit înţeles. Următorul verset din Coranul cel Glorios, dacă este 
observat în contextul în care acesta a fost oferit, dă un înţeles general al termenului de 
«Jihad»: 

 „Luptaţi pe Calea lui Allah împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu începeţi 
voi lupta, căci Allah nu-i iubeşte pe cei care încep lupte!” [Coran, 2:190] 
 Astfel, observăm că lupta le este permisă musulmanilor doar atunci când trebuie să se 
apere împotriva agresiunilor, exploatărilor sau a opresiunilor şi nici atunci ei nu trebuie să fie 
primii care încep să lupte. Rădăcina acestui cuvânt înseamnă «a depune efort», iar aceasta nu 
înseamnă numai lupta împotriva asupritorilor şi a tiranilor, ci mai ales străduinţa de a 
promova binele şi de a combate răul. Prin intermediul Jihad-ului, cu toate elementele pe care 
acesta le aduce (dreptatea, adevărul, bunătatea etc.), Islamul este protejat şi, de asemenea, 
musulmanii înşişi sunt apăraţi împotriva celor care le doresc răul. Este obligatoriu pentru 
fiecare musulman în parte să creadă şi să practice Jihad-ul, în măsura în care este posibil: cele 
mai mari obligaţii le au cei care au posibilităţi fizice mai mari, însă şi cei mai slabi sau care au 
anumite defecte fizice trebuie să îşi ofere ajutorul pentru obţinerea victoriei.  

 Jihad-ul a fost practicat şi în religiile existente înainte de Islam. De-a lungul istoriei 
umanităţii şi din momentul în care răul a luat naştere în această lume, Jihad-ul a fost folosit 
pentru a opri tirania şi nedreptatea. Acesta a fost practicat, de asemenea, pentru a îi opri pe 
oameni de la adorarea falselor zeităţi şi a idolilor, ca şi pentru a îi învăţa pe aceştia să îl adore 
doar pe Allah Al-Ahad (Unicul), care nu are parteneri sau asociaţi. Jihad-ul a fost permis 
pentru a opri nedreptatea şi pentru a îi determina pe oameni să obţină un mod de viaţă plin de 
milă, dreptate şi pace, pe care Islamul le promovează, aceasta fiind în interesul întregii 
umanităţi existente pe acest Pământ şi nu pentru interesul unui anumit grup arab sau a vreunei 
naţiuni musulmane specifice, din moment ce Islamul este universal şi nu are niciun fel de 

                                      
4 Perioadă istorică ce se caracterizează prin pierderea valorilor religioase în favoarea celor lumeşti 
5 Lingvistic, cuvântul „Jihad” înseamnă a depune eforturi în anumite direcţii. În general, semnificaţia acestui 
termen înseamnă a rezista şi a te opune dorinţelor păcătoase, opresiunilor, persecuţiilor sau a te opune celui care 
îţi cere să faci ceva împotriva Islamului 
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limite geografice. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „«Ajută-ţi fratele, chiar dacă este asupritor sau asuprit.» Un om a întrebat: «O, 
Trimis al lui Allah! Pot să-l ajut când este asuprit, dar cum să-l ajut dacă el asupreşte pe 
cineva?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Poţi să-l împiedici să 
asuprească. Acesta este ajutorul pe care i-l dai.»” (Bukhari şi Muslim) 
 Mesajul şi chemarea la Islam sunt universale şi valabile pentru întreaga umanitate, 
având un cod vast de principii, morală şi comportament pentru orice situaţie a vieţii. Islamul a 
adus cu sine principiile dreptăţii, sincerităţii, egalităţii, libertăţii, prosperităţii şi succesului 
pentru întreaga omenire. Jihad-ul nu legiferează intrarea oamenilor în Islam împotriva 
propriei lor voinţe, ci este un sistem şi un mecanism care ajută la păstrarea păcii, asigurând 
posibilitatea de a răspândi Mesajul Islamului pe o cale paşnică, bazată pe dreptate şi egalitate 
pentru întreaga omenire, ca şi pe protejarea împotriva oricărui tip de atac împotriva 
umanităţii. După ce oamenii primesc Mesajul, depinde de ei dacă aleg să creadă în el sau nu. 
Principalul scop al Jihad-ului este acela de a deschide calea pentru a putea fi transmis Mesajul 
Islamului tuturor oamenilor. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Nu există silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea dintre Calea cea Dreaptă 
şi rătăcire, iar acela care se leapădă de Taghut (idoli, tirani etc.) şi crede în Allah, acela 
s-a prins de cea mai trainică toartă [Islamul], care nu se sparge niciodată. Şi Allah este 
As-Sami', Al-'Alim [Cel care aude totul, Atoateştiutor].” [Coran, 2:256] 
 Principiul de întărire a relaţiilor interumane dintre persoanele care conduc statul şi 
oamenii de rând este bazat pe dreptate şi pace. Jihad-ul nu este «războiul sfânt», aşa cum este 
descris de către mass-media, ci este străduinţa onorabilă pe Calea lui Allah şi rezistenţa 
împotriva asupritorilor şi a tuturor celor care se opun păcii răspândite de Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) în întreaga lume, precum şi a credinţei în El, Unicul, ca şi în Religia Sa, Islamul. 
De cele mai multe ori, «războiul» începe ca o străduinţă pentru realizarea interesului personal 
sau naţional, pentru apărarea pământului, resurselor şi/sau din alte motive politice sau 
economice. Islamul interzice acest tip de «război», şi aprobă Jihad-ul în trei situaţii distincte, 
după cum urmează: 

 1. Apărarea vieţii, a proprietăţii sau a graniţelor unui stat, fără ca musulmanii să fie 
cei care încep lupta 
 Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Luptaţi pe Calea lui Allah împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu începeţi 
voi lupta, căci Allah nu-i iubeşte pe cei care încep lupte!” [Coran, 2:190] 
  
 2. Eliminarea asupririi şi lupta pentru drepturilor celor asupriţi 
 Obligaţia de a combate asuprirea şi tirania este menţionată în versetele Coranului cel 
Nobil: 

 „Şi ce este cu voi de nu luptaţi pe Calea lui Allah pentru bărbaţii, femeile şi copiii 
slabi care spun: «Doamne! Scoate-ne pe noi din cetatea asta cu neam nelegiuit şi dă-ne 
nouă din partea Ta un ocrotitor şi dă-ne nouă din partea Ta un ajutor!»” [Coran, 4:75] 
 Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Cel mai bun Jihad este vorba cea dreaptă rostită în faţa unui tiran nedrept.” 
(Ahmad, Abu Dawud şi Tirmidhi) 
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 3. Apărarea credinţei şi a Religiei 
 Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) a spus în Coranul cel Sfânt: 

 „Şi luptaţi împotriva lor până ce nu va mai fi ispită şi până când credinţa va fi în 
întregime pentru Allah! Iar de se vor opri, Allah este Al-Basir [Cel care Vede bine] a 
ceea ce fac ei.” [Coran, 8:39] 
 Un «mujahid» (musulman care luptă pe Calea lui Allah) trebuie să îşi purifice intenţia, 
astfel încât singurul său scop să fie acela de a Îl mulţumi pe Allah Al-Ahad (Unicul). El 
trebuie să aibă clar în minte faptul că Jihad-ul se face numai pentru motive drepte, precum: a 
proteja Islamul şi a îi apăra pe ceilalţi musulmani, a răspândi Mesajul Islamului şi Cuvântul 
lui Allah. Dacă cei care luptă împotriva Islamului decid să înceteze lupta şi acceptă termenii 
de pace şi dreptate, luptătorilor musulmani li se cere să oprească lupta. Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) mai spune în Coranul cel Glorios: 

 „Iar dacă ei vor înclina către împăcare, înclină şi tu către ea. Şi încrede-te în 
Allah, căci El este As-Sami', Al-'Alim [Cel Care Aude totul şi Atoateştiutor].” [Coran, 
8:61] 
 De asemenea, mai găsim: 

 „... dacă se depărtează ei de voi şi nu luptă împotriva voastră şi vă arată 
supunere, Allah nu vă mai dă vouă cale împotriva lor (permisiunea de a-i mai ataca).” 
[Coran, 4:90] 
 Islamul a permis lupta împotriva celor din jur numai pentru cazurile amintite mai sus. 
Toate celelalte motive pentru începerea «războiului», precum lupta pentru expansiunea 
teritoriului sau răzbunarea, sunt total interzise în Islam. Islamul nu le permite luptărilor săi să 
ucidă orbeşte, neţinând cont de persoanele care sunt răpuse în timpul luptei, ci li se recomandă 
să îi ucidă doar pe soldaţii implicaţi direct sau pe acele persoane care doresc lupta. Religia nu 
acceptă, permite sau coordonează uciderea persoanelor în vârstă, a copiilor sau a femeilor, a 
celor bolnavi, a personalului medical sau a celor care sunt implicaţi în adorarea lui Allah Al-
Ahad (Unicul). De asemenea, interzice mutilarea cadavrelor sau a organelor luptătorilor 
inamici, ca şi uciderea vitelor sau a oricărui tip de animal al inamicilor; distrugerea caselor 
oamenilor sau otrăvirea mijloacelor de obţinere a apei potabile, aceasta incluzând râurile, 
lacurile sau fântânile. Toate aceste fapte sunt bazate pe mai multe versete din Coranul cel 
Glorios, incluzând şi versetul care urmează:  

 „Ci caută cu ceea ce ţi-a dăruit Allah Casa cea Veşnică! Şi nu uita partea ta din 
această viaţă! Şi fă bine, după cum Allah ţi-a făcut ţie bine! Şi nu umbla după 
stricăciune pe Pământ, fiindcă Allah nu-i iubeşte pe cei care fac stricăciune.” [Coran, 
28:77] 
 De asemenea, cele afirmate mai sus se bazează şi pe multe relatări din învăţăturile 
Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), printre care: 

 „Luptaţi împotriva necredincioşilor pentru Cauza lui Allah şi în Numele Său. 
Luptaţi-vă împotriva lor, însă nu încălcaţi tratatele de pace, nu mutilaţi şi nu ucideţi un 
copil nou-născut...”  (Muslim) 
 De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
mai spus: 

 „... şi nu ucideţi femei sau sclavi.” (Abu Dawud şi Ibn Majah) 



DREPTURILE OMULUI ÎN ISLAM  
 

 17  
 

 În conformitate cu toate acestea, se află şi sfaturile şi recomandările primului calif al 
Islamului, Abu Bakr As-Siddiq (Allah să fie mulţumit de el!), care le-a spus liderilor săi 
militari atunci când aceştia au fost numiţi în funcţie: 

 „Ascultaţi şi supuneţi-vă următoarelor reguli şi instrucţiuni: nu trădaţi pe niciunul 
dinte cei cu care aţi încheiat o înţelegere. Nu furaţi din prada de război şi nu vă încălcaţi 
tratatele de pace cu cei cu care v-aţi aliat. Nu mutilaţi trupul inamicilor voştri morţi. Nu 
ucideţi copiii, bătrânii şi femeile. Nu dezrădăcinaţi palmierii sau orice alt tip de copac şi nici 
nu ardeţi şi nici nu tăiaţi orice tip de copac roditor. Nu sacrificaţi o oaie, cămilă sau vacă, 
decât pentru a vă satisface nevoile date de foame. Cu siguranţă, veţi trece pe lângă nişte 
persoane care s-au izolat şi care se află în adorarea lui Allah, aşa cum sunt călugării şi alţii; 
pe aceştia să îi lăsaţi în pace şi să nu îi deranjaţi. Cu siguranţă, veţi găsi în drumul vostru 
persoane care vă vor oferi hrană. Oricând veţi mânca mâncarea lor, menţionaţi numele lui 
Allah de fiecare dată când mâncaţi. Cu siguranţă, vă veţi întâlni cu persoane care îşi rad 
părul în vârful capului şi care îşi lasă restul părului să le atârne în cosiţe: este permis să vă 
luptaţi şi să ucideţi astfel de oameni, căci aceştia sunt luptători dintre inamici, care îşi ridică 
săbiile împotriva voastră. Faceţi acelaşi lucru, pomenind numele lui Allah înainte.” 
 Prizonierii de război nu trebuie să fie torturaţi, umiliţi sau mutilaţi. Ei nu trebuie să fie 
închişi în închisori dure, lipsite de lumină, care pot provoca senzaţia de claustrofobie, fără a li 
se asigura hrana şi băutura necesare supravieţuirii, ca şi orice alt lucru ce le-ar putea provoca 
moartea. În Coranul cel Glorios, găsim: 

 „Şi-l hrănesc cu mâncare, în ciuda dragostei pentru ea, pe cel sărman, şi pe orfan, 
şi pe prizonier, ~ [Zicând]: «Noi vă hrănim pentru a dobândi Faţa lui Allah şi nu voim 
de la voi nici răsplată, nici mulţumire!»  [Coran, 76:8-9] 
 Conducătorii statelor Islamice au dreptul fie să elibereze astfel de persoane, fără a cere 
niciun fel de recompensă în schimb, fie să îi elibereze în schimbul eliberării altor luptători 
musulmani, luaţi prizonieri. Acest fapt este bazat pe următorul verset coranic: 

 „Atunci când îi întâlniţi [în luptă] pe aceia care nu cred, loviţi gâturile lor, iar 
când îi slăbiţi pe ei, legaţi-i straşnic în lanţuri (luându-i captivi)! Apoi, fie îndurare, fie 
răscumpărare, până ce războiul se sfârşeşte. De ar voi Allah, El s-ar răzbuna pe ei. Însă 
El vă încearcă pe unii prin alţii. Iar acelora care sunt ucişi pe Calea lui Allah El nu le va 
lăsa faptele să fie în deşert.” [Coran, 47:4] 
 Persoanelor cucerite, care nu sunt dintre musulmani, însă locuiesc în state Islamice, 
împreună cu familiile lor,  le vor fi protejate casele şi tot ceea ce posedă. Niciun musulman nu 
are dreptul de a îşi însuşi bunurile sau averea locuitorilor nemusulmani din ţările Islamice, sau 
să îi umilească în vreun fel, sau să abuzeze de onoarea acestora. Nimeni nu are dreptul de a îi 
ataca în mod nejustificat. Credinţa şi practicile religioase ale nemusulmanilor care trăiesc în 
ţări Islamice sunt în totalitate protejate, atunci când acestea nu depăşesc legile în vigoare, caz 
în care Legea se aplică pentru toţi. Spre exemplu, Allah Al-Ahad (Unicul) spune în Coranul 
cel Nobil: 

 „Aceştia [sunt] cei care – dacă Noi le dăm putere pe Pământ – împlinesc 
Rugăciunea [As-Salat], achită Dania [Az-Zakat], poruncesc ceea ce este drept şi opresc de 
la ceea ce este neângăduit. Iar sfârşitul [tuturor lucrurilor] Îi aparţine lui Allah.” 
[Coran, 22:41] 
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 ● Protejarea vieţii umane 
 Acest lucru face referire la următoarele fapte: 

1. Securitatea fizică şi protecţia omului 
 Viaţa omului este sacră şi este un dar de la Allah, Creatorul a tot şi a toate. Pentru 
protejarea vieţii umane, Islamul a legiferat pedepse fizice capitale şi bine-meritate pentru acei 
criminali care ucid sau care îi rănesc grav pe alţii. Omorul este de trei feluri: intenţionat şi/sau 
premeditat, un alt tip este cel fără premeditare şi cel de al treilea fel face referire la omorul din 
greşeală. Islamul cere executarea oricărei persoane care ucide cu premeditare o persoană 
nevinovată, încercând prin această pedeapsă extremă să realizeze un factor prin care uciderea 
intenţionată să fie oprită. Omorul fără premeditare sau cel neintenţionat sunt categorii 
separate, cu pedepse mai mici, impunându-se plata unor anumite sume de bani către rudele 
apropiate ale celui ucis. Familia sau moştenitorii celui ucis primesc diyyah6 (preţul sângelui), 
aceasta numai în cazul în care aceştia aleg să îl ierte pe cel care a ucis. Persoana care a ucis 
trebuie să se căiască sincer în faţa lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) şi să elibereze în 
compensaţie un sclav, iar dacă aceasta nu este posibil, atunci trebuie să postească timp de 
două luni consecutiv. Toate aceste pedepse sunt utilizate pentru ca viaţa umană să fie apărată. 
Nimeni nu are dreptul să se atingă de viaţa, bunurile sau locuinţa unei persoane, fără a avea un 
motiv legitim. Toţi tiranii sau asupritorii trebuie avertizaţi cu privire la uciderea, lovirea sau 
asuprirea oricărei persoane inocente din cadrul societăţii Islamice, iar toate pedepsele stricte 
pentru aceste fapte trebuie aduse în discuţie. Dacă pedeapsa nu ar fi egală cu crima în sine, 
atunci criminalul ar fi încurajat să comită aceleaşi fapte în continuare. Toate celelalte pedepse 
corporale ce se pot aplica au acelaşi raţionament, la fel cum şi pedeapsa este direct 
proporţională cu crima produsă, având reguli predeterminate, tocmai pentru a se evita 
confuziile. Toate pedepsele folosite sunt destinate protejării vieţii umane şi a proprietăţii 
individuale din cadrul societăţii Islamice. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel 
Glorios: 

 „Şi aveţi în talion [pavăză pentru] viaţă7, o, voi cei dăruiţi cu minte, şi poate că o 
să vă feriţi (de săvârşirea de crime)!” [Coran, 2:179] 
 De asemenea, se ştie că pedeapsa din Viaţa de Apoi pentru cel care a ucis în mod 
intenţionat şi care nu se căieşte pentru ceea ce a făcut va fi Focul Iadului şi Mânia lui Allah 
Al-'Aziz (Atotputernicul), care spune în Coranul cel Glorios: 

 „Celui care omoară un dreptcredincios cu premeditare, răsplata îi va fi Gheena, 
în care va rămâne veşnic, Allah se va mânia pe el, îl va blestema şi-i va pregăti chin 
mare.” [Coran, 4:93] 
 Islamul a impus anumite îndatoriri, care trebuie respectate de către toţi oamenii, astfel 
încât viaţa omului să fie protejată. Iată în continuare câteva dintre acestea:  

 [1.] Omul nu este proprietarul trupului său: mai degrabă, acesta este o entitate sacră ce 
i-a fost oferită pentru o perioadă determinată de timp. Nimănui nu îi este permis să îşi facă în 
mod intenţionat rău sie însuşi, sau să îşi ia viaţa, sau să facă un anumit lucru care ar putea să 
conducă la distrugerea sa ca persoană. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel 
Sfânt: 

                                      
6 Diyyah reprezintă o sumă de bani pe care cel care a ucis în mod neintenţionat  un suflet nevinovat trebuie să o 
plătească familiei sau moştenitorilor celui decedat 
7 Cei care sunt tentaţi să ia viaţa cuiva, cunoscând legea talionului ce le poate fi aplicată în cazul unei crime 
săvârşite în mod intenţionat, sunt descurajaţi să mai comită acel rău, salvând prin aceasta viaţa oamenilor 
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 „O, voi cei care credeţi! Nu vă mâncaţi averile unii altora pe nedrept, doar dacă 
este un negoţ legal, cu bună învoială între voi! Şi nu vă ucideţi voi înşivă8! Allah este Ar-
Rahim [Îndurător] cu voi!” [Coran, 4:29] 
 [2.] Omul trebuie să aibă un mod de viaţă moderat, care să asigure cerinţele minime 
esenţiale pentru un trai decent. Acestuia nu îi este permis să se lipsească în mod intenţionat de 
anumite tipuri de alimente, băuturi, obiecte de îmbrăcăminte sau de o îngrijire 
corespunzătoare, care i-ar putea face rău. Allah Al-Ahad (Unicul) spune în Coranul cel 
Glorios: 

 „Spune: «Cine a oprit podoaba orânduită de Allah, pe care El a făcut-o pentru 
robii Săi şi bunătăţile cele trebuincioase pentru vieţuire?» Spune: «Ele sunt pentru aceia 
care cred în viaţa lumească şi numai pentru ei în Ziua Învierii. Astfel facem Noi 
versetele Noastre limpezi pentru nişte oameni care ştiu.»” [Coran, 7:32]  
 Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) l-a certat pe Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când el s-a abţinut de la mâncatul mierii (care îi 
plăcea în mod deosebit) numai pentru a o mulţumi pe una dintre soţiile sale, iar acest lucru 
rămâne ca o pildă nemuritoare pentru musulmanii din toate timpurile. Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „O, Profetule! De ce îţi opreşti tu ceea ce Allah ţi-a îngăduit, căutând mulţumirea 
soaţelor tale? Allah doară este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 
66:1]  
 Islamul ne învaţă să fim moderaţi. Moderaţia se află la jumătatea drumului dintre 
zgârcenie şi extravaganţă. Omul se poate bucura de darurile oferite de Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) pentru viaţa cea lumească, însă acest lucru trebuie făcut cu moderaţie, fără a 
încălca ceea ce este permis prin Legislaţia Islamică. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în 
Coranul cel Glorios: 

 „O, fii ai lui Adam! ... Mâncaţi şi beţi, însă nu întreceţi măsura, fiindcă El nu-i 
iubeşte pe cei care întrec măsura!” [Coran, 7:31]  
 Islamul îi interzice persoanei să îşi neglijeze nevoile fizice ale trupului sau să îşi facă 
ea însăşi rău. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putinţa lui. El are ca 
răsplată ceea ce şi-a agonisit [faptele bune] şi împotriva lui ceea ce a dobândit [faptele 
rele]...” [Coran, 2:286]  
 Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

 „Trei bărbaţi au venit la casele soţiilor Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) pentru a întreba despre modul în care acesta se implică în actele de 
adorare. Când au aflat cum este acesta, ei au considerat că actele lor de adorare sunt 
nesemnificative şi au spus: «Unde suntem noi în comparaţie cu Profetul când lui i-au fost 
iertate păcatele cele trecute şi păcatele viitoare!» Unul dintre ei a spus: «Vreau să îmi petrec 
toată viaţa în Rugăciune şi să nu mai dorm niciodată.» Un al doilea a spus: «Vreau să ţin Post 
tot timpul şi să nu îl mai întrerup deloc.» Cel de al treilea a spus: «Mă voi abţine de la orice 
relaţie cu vreo femeie şi nu mă voi căsători niciodată.» Auzind acestea, Profetul Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus:  «Pe Allah, eu mă tem de Allah 
mai mult ca voi şi, dintre voi, eu sunt cel mai supus Lui, însă totuşi ţin Post şi îl întrerup, 

                                      
8 Prin săvârşirea de păcate care antrenează la pieirea voastră în această lume  
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fac Rugăciuni şi dorm noaptea şi mă căsătoresc. Aşa că cel ce se depărtează de la calea 
mea, nu este de-al meu.»”  (Bukhari şi Muslim) 
 

 2. Asigurarea păcii şi a siguranţei persoanei 
 Dreptul la securitate şi protecţie este dreptul principal, care stă la baza asigurării 
siguranţei fiinţei umane. Niciun cetăţean musulman nu trebuie speriat sau ameninţat prin 
intermediul cuvintelor, acţiunilor sau armelor de orice tip. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nu este permis ca un musulman să îl sperie pe un alt musulman.” (Abu Dawud, 
Ahmad şi alţii) 
 Sentimentul de securitate şi siguranţă ajută persoană să se simtă liberă, pentru a putea 
să se deplaseze oriunde, cu scopul de a munci, pentru a îşi asigura un trai cinstit ei însăşi şi 
familiei sale. Pedepsele au fost impuse în anumite cazuri tocmai pentru ca cei care doresc să 
distrugă păcea, securitatea şi stabilitătea societăţii musulmane să ştie că există sancţiuni stricte 
pentru aceste lucruri. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „Cu adevărat, sângele, averea şi onoarea unui musulman sunt inviolabile. 
Acestea sunt lucrurile nepermise pentru musulmani, la fel cum interzisă le este lupta în 
această zi sacră (Ziua de Arafah), în această lună sfântă (luna Pelerinajului, Dhul-
Hijjah) şi în acest oraş sacru (Mecca).” (Bukhari) 
 

3. Asigurarea hranei şi a băuturii pentru toţi locuitorii  
 Hrana trebuie asigurată pentru toţi locuitorii unui stat Islamic, iar acest fapt se 
realizează prin oferirea de locuri de muncă decente şi potrivite pentru toţi cetăţenii. Acesta 
este un lucru extrem de necesar, pentru că în acest fel se asigură satisfacerea nevoilor de bază 
ale omului. Cei care nu pot lucra, din cauza vârstei înaintate, dizabilităţilor, a bolilor cronice 
sau  lipsei de forţă de muncă în interiorul unei familii, vor fi ajutaţi de către guvernul statului 
Islamic. Zakat-ul (dania obligatorie) oferită de către persoanele mai bogate trebuie folosit 
pentru a îi ajuta pe cei care au nevoie, pe cei care nu au posibilitatea pentru a îşi asigura 
mijloacele necesare de trai. De aceea, Zakat-ul este o formă de caritate necesară, prin care cei 
mai bogaţi oferă ajutor pentru cei mai săraci. Acest fapt se bazează pe cuvintele Profetului 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care i-a spus companionului 
său, Muadh ibn Jabal (Allah să fie mulţumit de el!), atunci când l-a trimis în Yemen pentru a 
chema oamenii la Islam: 

 „Spune-le oamenilor din Yemen că Allah cel Atotputernic a prescris ca un 
anumit procentaj din averea celor mai bogaţi să fie luat de la cei mai bogaţi şi oferit 
celor mai săraci, care au nevoie.” (Muslim) 
 Alte donaţii, cadouri şi angajamente financiare sunt, de asemenea, oferite pe Calea lui 
Allah, pentru a Îl mulţumi pe El, Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul), ca şi pentru a oferi bucurie 
celor săraci, care au nevoie de ajutor. Acest fapt este bazat, de asemenea, pe cuvintele 
Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus: 

 „Nu este credincios cel care îşi satisface foamea în timp ce vecinul său este 
înfometat.” (Bukhari) 
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 De asemenea, oamenii nevoiaşi au dreptul la o parte din banii primiţi prin donaţii de 
către statul musulman. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „Oricine lasă în urmă o moştenire (constând în bani sau locuinţe), să ştie că 
aceasta revine de drept moştenitorilor săi. În ceea ce priveşte familiile care lasă în urmă 
persoane nevoiaşe, să ştie Allah şi Trimisul Său vor avea grijă de ele.” (Bukhari) 
 

4. Asigurarea de mijloace necesare menţinerii sănătăţii 
 Islamul interzice toate acele lucruri care ar putea dăuna sănătăţii persoanei. De 
asemenea, interzice anumite substanţe, precum alcoolul, ca şi alimentele care conţin sânge 
proaspăt, carnea hoiturilor, a animalelor considerate a fi necurate şi nesănătoase pentru 
organism, aşa cum sunt porcii, ca şi produsele provenite de la acestea. Islamul interzice actele 
care ar putea dăuna, precum preacurvia, adulterul sau homosexualitatea. De asemenea, 
Islamul impune carantina în timp de epidemie, atât pentru cei care vin în locul afectat, cât şi 
pentru cei care doresc să iasă din acel loc. Toate acestea sunt impuse pentru ca societatea să 
fie sigură că bolile contagioase sau orice lucru ce ar putea dăuna persoanei nu se răspândeşte 
în întreaga comunitate. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: 

 „Dacă auziţi că o anumită epidemie a izbucnit într-o anumită ţară, nu intraţi în 
interiorul acesteia, iar dacă te afli în locul unde a izbucnit epidemia, nu părăsi acel loc.” 
(Ahmad) 
 De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
mai spus: 

 „O persoană bolnavă nu trebuie să meargă în vizită la o persoană care tocmai şi-
a revenit din acea boală.” (Bukhari şi Muslim) 
 

 ● Conservarea minţii  
 Inteligenţa este baza tuturor acţiunilor responsabile şi semnificative ale omului. 
Islamul interzice toate acele substanţe toxice (cum sunt alcoolul sau drogurile), care pot afecta 
activitatea mentală a fiinţei şi care pot conduce la degradare. Numele acestor substanţe toxice 
în limba arabă este „khamr”, care înseamnă „acoperirea” creierului. Alcoolul este una dintre 
substanţele care conduce cele mai atroce crime la adresa societăţii. În Islam, pedeapsa pentru 
consumarea acestui tip de substanţe este extrem de mare. Allah Al-Ahad (Unicul) spune în 
Coranul cel Glorios: 

 „O, voi cei care credeţi! Vinul, jocul de noroc, pietrele ridicate [idolii] şi săgeţile 
[pentru prezicere]9 sunt numai murdării din lucrătura lui Şeitan. Deci feriţi-vă de ele ca 
să izbândiţi! ~ Doară Şeitan doreşte să semene între voi duşmănie şi ură, prin vin şi prin 
jocul de noroc şi să vă abată de la pomenirea lui Allah şi de la Rugăciune [As-Salat]. 
Oare nu vă veţi opri voi [de la acestea]?” [Coran, 5:90-91]  

                                      
9 O formă de divinizare tradiţională la arabii din perioada preislamică era aruncarea „Azlam-ului” (săgeţi fără 
pene, care aveau două semnificaţii diferite: una semnifica „da”, iar cealaltă, „nu”). Această practică era 
desfăşurată în cazul unor situaţii serioase cum ar fi: călătoria, căsătoria şi altele similare acestora. Dacă soţii 
indicau „da”, procedau ca atare, iar dacă indicau „nu”, amânau pentru anul viitor 
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 Islamul interzice fabricarea şi vinderea tuturor tipurilor de băuturi alcoolice. De 
asemenea, interzice chiar şi promovarea acestora în societate, bazându-se pe cuvintele 
Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus: 

 „Blestemul lui Allah va cădea asupra a zece grupuri de oameni care se ocupă cu 
khamr10: cel care îl produce, cel pentru care este produs, cel care îl vinde, cel care îl 
cumpără, cel care îl transportă, cel pentru care este transportat, cel care foloseşte banii 
din vânzarea acestuia, cel care-l bea şi cel care îl serveşte.” (Abu Dawud, Tirmidhi, 
Nasa’i, Ibn Majah şi Hakim) 
 În societatea Islamică, educaţia este un drept al fiecărei persoane. De aceea, tuturor 
persoanelor aflate în deplinătatea facultăţilor mentale li se cere să se educe, urmând principiile 
de bază ale Religiei lor în toate problemele lumeşti. Conducerea unui stat Islamic are obligaţia 
de a oferi locuitorilor acestuia o educaţie morală adecvată. Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Căutarea cunoaşterii este o obligaţie pentru fiecare musulman (atât pentru 
bărbaţi, cât şi pentru femei).” (Ibn Majah şi Baihaqi) 
 De asemenea, el a mai spus: 

 „Cel care călătoreşte căutând cunoaşterea este considerat a fi asemeni unei 
persoane care luptă pe Calea lui Allah (Jihad), până când acesta se întoarce acasă.” 
(Tirmidhi) 
 De asemenea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
mai spus: 

 „Oricine merge pe o cale pentru a căuta Cunoaşterea lui Allah va avea o cale 
pentru el în Paradis.” (Abu Dawud şi Tirmidhi) 
 Nu este permis ca un învăţat să refuze căutarea cunoştinţelor utile, deoarece Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Oricine refuză căutarea cunoaşterii va avea o greutate de foc pusă în jurul 
gâtului său în Ziua Judecăţii.” (Ibn Hibban) 
  
 ● Păstrarea onoarei musulmanului şi a relaţiilor de rudenie 
 Unitatea familiei este baza unei societăţi sănătoase, iar aceasta poate fi realizată numai 
prin susţinerea sanctităţii instituţiei căsătoriei. Pentru păstrarea purităţii morale în rândul 
tuturor oamenilor, Islamul interzice adulterul, preacurvia şi homosexualitatea. În acest sens, 
Islamul are aceeaşi opinie cu cea a religiilor existente înainte, numai că a mers mai departe de 
atât, prin interzicerea tuturor acţiunilor care ar putea conduce la toate aceste păcate amintite 
anterior, care taie toate căile posibile către ispite. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în 
Coranul cel Glorios: 

 „Şi nu vă apropiaţi de preacurvie, căci ea este o josnicie! Şi rău drum este ea!” 
[Coran, 17:32]  
 De asemenea, mai găsim: 

                                      
10 Vinul, şi prin analogie, orice băutură spirtoasă cu efect asemănător 
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 „Spune: «Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: să nu-
I asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii voştri de teama 
sărăciei, căci noi vă vom da cele de trai atât vouă, cât şi lor; nu vă apropiaţi de cele 
ruşinoase, nici de cele care se văd, nici de  cele care sunt ascunse; nu ucideţi sufletul pe 
care l-a oprit Allah, decât pe drept!» Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veţi 
pricepe!” [Coran, 6:151]   
 Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a întrebat pe 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

 „«O, Mesager al lui Allah, care păcat este cel mai grav în faţa lui Allah?» Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «A-I face asociaţi lui 
Allah, chiar dacă ştii că El e Unicul care te-a creat.» Apoi a întrebat: «Şi apoi ce?» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  «Să-ţi ucizi copilul, temându-te că 
nu vei avea ce să-i dai de mâncare.»  El a întrebat: «Şi apoi ce?» Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Să preacurveşti sau să comiţi adulter cu 
soţia vecinului.» Apoi, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a recitat următorul verset: 
 «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 dispreţuit, ~ Afară de acela care se căieşte, crede şi săvârşeşte fapte bune; acestuia î 
va schimba Allah faptele rele cu faptele bune, căci Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim 
[Iertător şi Îndurător].» [Coran, 25:68-70]” (Bukhari şi Muslim) 
 Pedeapsa cu biciuirea este legiferată prin Legislaţia Islamică atât pentru femeia, cât şi 
pentru bărbatul necăsătorit, care a comis preacurvie, după cum Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) 
ne spune în Coranul cel Glorios: 

 „Pe aceea care preacurveşte şi pe acela care preacurveşte biciuiţi-i pe fiecare cu 
câte o sută de lovituri. Şi să nu vă apuce mila de ei în împlinirea Legii lui Allah, dacă voi 
credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Şi un grup de dreptcredincioşi să fie martor la 
pedepsirea lor!” [Coran, 24:2] 
 În schimb, pentru femeia sau bărbatul căsătorit, pedeapsa pentru adulter este cea 
amintită şi în Torah: uciderea cu pietre. Însă, această pedeapsă nu poate fi aplicată decât în 
cazuri extreme, atunci când păcatul este evident, fie prin mărturia celui care a comis adulter, 
fie prin existenţa unor martori de încredere, care au văzut cu propriii ochi adulterul comis.  

 În ceea ce priveşte mărturisirea adulterului, şi aici există reguli clare: adulterinul 
trebuie să îşi mărturisească păcatul de patru ori, tocmai pentru a nu lăsa loc la îndoială. În 
ceea ce priveşte mărturia unor martori de încredere, aceştia trebuie să facă dovadă în faţa celui 
care judecă prin care să demonstreaze că i-a prins în fapt pe cei doi adulterini, fapt extrem de 
greu de realizat.  

 Istoria timpurie a Islamului a înregistrat un număr extrem de mic de cazuri în care 
anumite persoane şi-au mărturisit adulterul, iar cei care au făcut-o, aveau o credinţă deosebit 
de puternică în Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) şi doreau cu tot sufletul căinţa sinceră şi 
purificarea. Însă, trebuie ţinut cont de faptul că pedeapsa capitală să fie aplicată în cazul 
adulterinilor este extrem de rară în societatea actuală, iar pentru ca aceasta să fie aplicată, este 
nevoie ca actul în sine să se petreacă până la capăt; în caz contrar (doar pentru anumite 
atingeri) nu se mai aplică aceeaşi pedeapsă gravă.  
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 De asemenea, cei care depun mărturie mincinoasă, trebuie să cunoască pedeapsa pe 
care o vor primi în astfel de cazuri şi anume, aşa cum este scris şi în Coranul cel Glorios, 
aceasta constă în 80 de lovituri de bici şi anularea acceptării oricărei alte mărturii din partea 
lor în viitor. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Pe aceia care defăimează femei cinstite şi apoi nu aduc patru martori, biciuiţi-i 
cu optzeci de lovituri şi nu mai primiţi mărturie de la ei niciodată, căci ei sunt 
nelegiuiţi.” [Coran, 24:4]    
 Batjocorirea, utilizarea de cuvinte jignitoare, ca şi comiterea de fapte care atacă 
onoarea, demnitatea sau respectul faţă de oricare membru al comunităţii musulmane sunt 
strict interzise în Islam. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a spus în Coranul cel Glorios: 

 „O, voi cei care credeţi! Să nu râdă un neam de alt neam, care s-ar putea să fie 
mai bun decât el, nici femeile [să nu râdă] de alte femei, care s-ar putea să fie mai bune 
decât ele! Nu vă ocărâţi şi nu vă batjocoriţi cu porecle unii pe alţii. Ce rău este numele 
urât şi ruşinos, după credinţă! Iar cei care nu se căiesc, aceia sunt cei nelegiuiţi. ~ O, voi 
cei care credeţi! Feriţi-vă cu străşnicie de bănuieli, căci unele bănuieli sunt păcat! Nu vă 
iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii! Oare voieşte vreunul dintre voi să mănânce 
carnea fratelui său mort! [Nu!] Voi aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică de Allah, fiindcă 
Allah este At-Tawwab, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 49:11-12]  
 De asemenea, mai găsim: 

 „Iar acela care dobândeşte o greşeală sau un păcat şi apoi îl pune pe seama unui 
nevinovat, acela s-a încărcat cu nedreptate şi cu păcat vădit.” [Coran, 4:112]  
 Islamul impune aceste pedepse dure pentru adulter tocmai pentru că doreşte apărarea 
instituţiei căsătoriei. Numeroase hadith-uri le recomandă musulmanilor să se căsătorească şi 
să aibă urmaşi. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „O, voi, tineri! Toţi aceia dintre voi care au posibilitatea (capacitatea) să se 
căsătorească – trebuie să facă acest lucru, pentru că vă va ajuta să deveniţi mai umili şi 
să vă apăraţi modestia.” (Bukhari) 
 Islamul pune o valoare deosebită pe menţinerea legăturilor de familie puternice şi a  
relaţiilor bune între rude. Din moment ce familia stă la baza societăţii şi este considerată a fi 
fundaţia acesteia, multe reguli ajută la protejarea instituţiei familiale. De aceea, rudele au 
anumite drepturi şi obligaţii specifice în cadrul familiei. Fiecare membru al unei familii 
trebuie să recunoască drepturile tuturor rudelor sale şi să le respecte în modul cel mai bun cu 
putinţă. 

 Amestecul dintre femeile şi bărbaţii aceleiaşi familii nu este un fapt recomandat, deşi 
se permite căsătoria între rudele mai îndepărtate (ca, spre exemplu, între veri) conform legii. 
Însă, acest lucru trebuie evitat, pentru că poate conduce la multe probleme familiale şi sociale. 
Pentru a evita o astfel de situaţie nedorită, Islamul impune separarea dintre bărbaţii şi femeile 
aparţinând aceleiaşi familii, care ar putea să se căsătorească unul cu celălalt. În acest sens, 
Islamul cere femeii să se îmbrace adecvat şi să poarte hijab-ul (voalul Islamic) în faţa 
membrilor familiei, cu excepţia tatălui său, fraţilor ei, unchilor, bunicilor, socrului şi fiilor săi. 

 În perioada preislamică, cunoscută ca un timp al ignoranţei (Jahiliyyah), sistemul 
familial era corupt şi decadent. Islamul a adus anumite reformări ale sistemului şi a anihilat 
toate practicile nedorite. Câteva dintre aceste lucruri, pe care Islamul le-a oprit, vor fi 
menţionate în exemplele care urmează.  
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 Islamul interzice adopţia, care există în alte state neislamice, când copilul adoptat 
primeşte numele familiei care îl primeşte în sânul ei şi care îi oferă aceleaşi drepturi pe care le 
are copilul natural al părinţilor. Bineînţeles, doar în această formă adopţia nu este permisă; 
luarea în grijă a orfanilor sau a copiilor abandonaţi este încurajată în Islam, fiind considerată a 
fi o formă de caritate cu răsplăţi bine-meritate. În Coranul cel Glorios găsim: 

 „Allah nu i-a dat omului două inimi înlăuntrul său şi nu le-a făcut pe soaţele 
voastre, de care voi vă despărţiţi, să fie asemenea mamelor voastre. Şi nu i-a făcut pe 
copiii voştri înfiaţi să fie asemenea fiilor voştri. Acestea sunt cuvinte ce ies din gurile 
voastre, însă Allah spune Adevărul şi El îl călăuzeşte [pe om] pe drumul cel drept. ~ 
Chemaţi-i după părinţii lor, căci astfel este mai cu dreptate faţă de Allah. Iar dacă nu-i 
cunoaşteţi pe părinţii lor, atunci socotiţi-i fraţi ai voştri întru credinţă şi aliaţi ai voştri! 
Şi nu este niciun păcat pentru ceea ce săvârşiţi voi din greşeală, ci numai pentru ceea ce 
inimile voastre săvârşesc cu bună ştiinţă. Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi 
Îndurător].” [Coran, 33:4-5]  
 Islamul interzice numirea unui copil după numele unui bărbat care nu este tatăl său, 
deoarece acest lucru pune în pericol relaţiile maritale şi viaţa familială. De aceea, Islamul 
încurajează căsătoria, în cadrul căreia copilul primeşte automat numele tatălui, fără a mai 
exista eventuale complicaţii. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

 „Copilul născut în interiorul unei relaţii legitime aparţine în mod automat 
(patului) tatălui său.” (Bukhari şi Muslim) 
 Tocmai pentru ca toate aceste îndoieli să fie evitate, Islamul îi permite femeii 
musulmane să îşi păstreze numele tatălui său, în concordanţă cu Jurisprudenţa Islamică. 
Astfel, se poate observa cât de mare este onoarea, demnitatea şi respectul pe care Islamul le 
garantează femeii în Islam. Această practică garantează egalitatea în drepturi între bărbatul şi 
femeia musulmană, tocmai pentru că femeia îşi păstrează o oarecare independenţă prin 
păstrarea propriului nume, care nu îi schimbă cu nimic identitatea.  

 

 ● Păstrarea şi onorarea drepturilor celor slabi 
 Islamul garantează un statut deosebit, onorant, pentru membrii mai în vârstă ai 
societăţii Islamice, cărora le oferă respectul şi ajutorul cuvenit. Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nu este considerat a fi dintre noi (dintre musulmani) cel care nu arată îndurare 
celor mai tineri şi respect celor mai în vârstă.” (Abu Dawud şi Tirmidhi) 
 De asemenea, Islamul cere protejarea drepturilor orfanilor, după cum Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) ne-a spus în Coranul cel Nobil: 

 „Cât despre orfan, pe el nu-l oprima!” [Coran, 93:9]  
 De asemenea, mai găsim: 

 „Şi nu vă apropiaţi de averea orfanului, decât pentru ceva şi mai bun [pentru ea], 
până ce ei ajung la vârsta bărbăţiei! Şi ţineţi legământul, căci cu privire la legământ veţi 
fi întrebaţi!” [Coran, 17:34]  
 Şi El, Al-'Alaa (Preaînaltul), a mai spus: 
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 „Cei care mănâncă bunurile orfanilor pe nedrept, aceia mănâncă în pântecele lor 
foc şi ei vor arde în Iad.” [Coran, 4:10] 
 De asemenea, Allah Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) apără drepturile copiilor inocenţi, 
cerându-le părinţilor să nu îi ucidă din ignoranţă, de frica sărăciei, după cum este spus în 
Coranul cel Glorios: 

 „Spune (o, Mohammed): «Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu 
adevărat]: să nu-i asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii 
voştri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă, cât şi lor; nu vă 
apropiaţi de cele ruşinoase, nici de cele care se văd, nici de cele care sunt ascunse; nu 
ucideţi sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept (în situaţii bine stabilite de 
Allah)!» Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veţi pricepe!” [Coran, 6:151]  
 Prin acestea, putem observa respectul deosebit şi păstrarea intactă a drepturilor celor 
slabi, săraci şi suferinzi din societatea Islamică.  

 

 ● Păstrarea averii musulmanului 
 Averea şi proprietatea privată stau la baza economiei şi a existenţei indivizilor din 
societatea Islamică. Islamul protejează bunurile individului şi impune pedepse stricte 
împotriva jefuirii sau a oricărui act prin care se încalcă sanctitatea proprietăţii private. 
Înşelătoria, delapidarea, monopolizarea şi toate celelalte practici care dăunează averii 
individului sunt strict interzise. Aceste lucruri se impun din dorinţa de a asigura protejarea 
averii şi a bunurilor individuale. Legislaţia Islamică asigură o pedeapsă foarte strictă pentru 
cel care fură lucrurile altora, aceasta constând în tăierea mâinii (de la încheietura pumnului) 
celui care a comis acest păcat, în conformitate cu cerinţele stricte şi cu regulile impuse de 
către Allah Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), care a spus în Coranul cel Glorios: 

 „Cât despre hoţ şi hoaţă, tăiaţi-le lor mâinile, ca răsplată pentru ceea ce au 
dobândit [prin furt] şi ca pedeapsă de la Allah, căci Allah este Al-'Aziz, Al-Hakim 
[Puternic şi Înţelept].” [Coran, 5:38]  
 Trebuie ţinut cont, însă, de faptul că tăierea mâinii hoţului nu se aplică în mod 
constant, ci doar în condiţii stricte, care includ următoarele: 

 ● Obiectele furate se află într-o zonă privată. În caz contrar, dacă obiectele furate au 
fost lăsate din neglijenţă într-o zonă publică, pedeapsa care se va aplica hoţului nu va mai fi 
tăierea mâinii, ci ceea ce poartă numele de „tazir” (biciuirea cu până la 39 de lovituri de bici). 

 ● Obiectele furate nu sunt alimente, care sunt luate pentru ca persoana să poată 
supravieţui. Cel de al doilea calif Allah al Islamului, Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie 
mulţumit de el!), în timpul foametei din anul Ramadah, nu a aplicat pedeapsa cu amputarea 
mâinii pentru cei care au furat mâncare, pentru că aceştia au furat din cauza foamei teribile, 
dintr-o necesitate. 

 ● Valoarea obiectelor furate trebuie să depăşească o anumită valoare, dinainte 
stabilită, pentru ca mâna să fie amputată. 

 Astfel, se poate observa că această pedeapsă se aplică numai în cazuri excepţionale, în 
care păcatul comis este evident şi poate fi dovedit prin dovezi de necontestat şi numai atunci 
persoana care a furat poate fi pedepsită, conform Legislaţiei Islamice, prin tăierea mâinii. 
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 Însă, de regulă, Legislaţia Islamică preferă să nu aplice această pedeapsă drastică, ci 
să o înlocuiască cu alte tipuri de pedepse. Ele sunt de regulă mult mai mici faţă de pedeapsa 
corporală prescrisă şi ele vor fi acordate în funcţie de tipul, nivelul, categoria şi severitatea 
furtului comis. Astfel, pedeapsa poate consta în a face închisoare, biciuirea în public sau 
acordarea unei sume de bani drept compensaţie, în funcţie de furtul comis. 

 De asemenea, Islamul a interzis orice fel de încălcare a unei proprietăţi private sau a 
bunurilor unei persoane. Aceasta se bazează pe următorul verset coranic: 

 „Nu vă luaţi unii altora averile pe nedrept şi nu-i ademeniţi cu ele pe judecători, 
ca să mâncaţi o parte din averile oamenilor pe nedrept şi cu bună ştiinţă.” [Coran, 
2:188]  
 De aceea, cel care fură va avea parte de o pedeapsă extrem de severă în Ziua Judecăţii, 
după cum Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne spune: 

 „Oricine va lua pe nedrept averea unui musulman, fără a avea vreun drept 
asupra acesteia, îl va întâlni pe Allah Mânios în Ziua Judecăţii.” (Ahmad) 
 De asemenea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
mai spus: 

 „Oricine încalcă proprietatea unui musulman va avea un căpăstru de foc având 
de şapte ori mărimea acestui Pământ în jurul gâtului său în Ziua Judecăţii.” (Ahmad) 
 Islamul îi cere celui care a luat pe nedrept din averea musulmanului să returneze ceea 
ce şi-a însuşit pe nedrept sau să plătească contravaloarea celor luate, altfel Legislaţia Islamică 
impunând pedepse deosebite.  

  

 Notă privind păstrarea averii naţionale: 
 Resursele naţionale reprezintă un bun public şi veniturile provenite din acestea trebuie 
să fie utilizate pentru a răspunde nevoilor întregii societăţi. Din această cauză, acestea nu 
trebuie să fie deţinute şi utilizate de un grup specific sau de anumite persoane, pentru 
împlinirea nevoilor personale. Veniturile provenite din aceste resurse trebuie să fie folosite 
doar pentru binele public. Este o responsabilitate pentru întreaga societate Islamică să fie 
vigilentă şi să intervină atunci când oricine încearcă să încalce acest drept colectiv şi să 
folosească în interes propriu averea colectivă. Orice exploatare nelegitimă a resurselor 
naţionale colective este interzisă, conform învăţăturilor şi principiilor Islamice. Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „... şi nu faceţi rău pe Pământ fiind stricători.” [Coran, 2:60]  
 De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „Musulmanii au drepturi egale asupra a trei resurse naturale: apa, iarba pentru 
păşunat şi focul.” (Abu Dawud) 
 
 Notă privind drepturile publice şi private în Islam: 
 Islamul doreşte să întărească legăturile dintre membrii comunităţii sale. El acordă 
drepturi în primul rând  membrilor aceleiaşi familii, apoi rudelor care au drepturi şi obligaţii 
unele faţă de altele, în funcţie de gradul de rudenie existent între ele. Valoarea şi importanţa 
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unor asemenea drepturi variază în funcţie de tipul şi de gradul de rudenie existent. Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „O, voi oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură 
fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei şi care a răspândit din cele două [fiinţe] 
mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică de Allah în numele căruia vă conjuraţi [unii pe alţii] 
şi [fiţi cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah este Ar-Raqib [Veghetor 
peste voi]!” [Coran, 4:1]  
 De asemenea, atunci când se vorbeşte despre moştenire, Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) spune: 

 „... Voi nu ştiţi dacă părinţii sau fiii voştri vă sunt mai folositori. [Aceasta este] o 
poruncă de la Allah, căci Allah este Al-'Alim, Al-Hakim [Atoateştiutor şi Înţelept].” 
[Coran, 4:11]  
 Deşi legăturilor de familie li se acordă un rol deosebit în Islam, nici celelalte relaţii 
dintre oameni nu au fost neglijate, deoarece Islamul doreşte să apropie oamenii, făcându-i 
mult mai legaţi unii de alţii, atât în mod individual, cât şi social. Chiar şi oamenii care se 
distanţează de ceilalţi trebuie făcuţi să se apropie de cei din jurul lor, din dorinţa de a realiza o 
societate bazată pe ajutor reciproc şi solidaritate. Allah Al-Ahad (Unicul) spune în Coranul 
cel Glorios: 

 „Aceştia [sunt] cei care – dacă Noi le dăm putere pe Pământ – împlinesc 
Rugăciunea [As-Salat], achită Dania [Az-Zakat], poruncesc ceea ce este drept şi opresc de 
la ceea ce este neîngăduit. Iar sfârşitul [tuturor lucrurilor] Îi aparţine lui Allah.” 
[Coran, 22:41]  
 Întărirea relaţiilor dintre oameni este susţinută, de asemenea, şi prin cuvintele 
Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus: 

 „Nu vă invidiaţi unii pe alţii, nu oferiţi unul mai mult decât altul (pentru a ridica 
preţurile), nu vă urâţi unul pe altul, nu vă întoarceţi spatele unii altora, nu începeţi 
negocieri, când alţii le-au început mai înainte. O, robi ai lui Allah, fiţi fraţi! Un 
musulman este fratele unui musulman. El nu-l asuprește, nu-l umileşte şi nu-l 
dispreţuiește. Evlavia se află aici.  – şi spunând aceasta, a arătat spre pieptul (inima) 
său, de trei ori.” (Muslim) 
 De asemenea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
mai spus: 

 „Credincioșii, în prietenia lor reciprocă, în compasiunea și afecţiunea lor, sunt 
precum un trup: dacă o parte a lui suferă, întregul trup resimte durerea.” (Bukhari şi 
Muslim) 
 Astfel, în societatea Islamică sunt reguli individuale şi colective foarte bine stabilite. 
În paginile care urmează, vom discuta despre o parte dintre drepturile pe care Legislaţia şi 
învăţăturile Islamice le garantează indivizilor: 

 ● Drepturile datorate lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul)  

 ● Drepturile datorate Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  

 ● Drepturile datorate celorlalţi Profeţi şi Mesageri (Pacea lui Allah fie asupra lor!) 

 ● Drepturile părinţilor 
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 ● Drepturile soţului  

 ● Drepturile soţiei  

 ● Drepturile copiilor 

 ● Drepturile rudelor 

 

 ● Drepturile datorate lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul)  
 Obligaţia esenţială pe care omul o are în faţa lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) este 
acela de a Îl adora pe El, Unicul, fără a Îi face asociaţi şi fără a Îi atribui fii sau fiice. Adevărul 
etern al întregii existenţe este acela exprimat prin cuvintele LAA ILAHA ILA ALLAH, 
însemnând că „Nu există altă divinitate demnă de adorare cu excepţia lui Allah”, 
semnificând că nu există o altă zeitate sau entitate demnă de adorare şi căreia să i te supui în 
totalitate cu excepţia lui Allah Al-Ahad (Unicul). Aceasta este mărturisirea de credinţă a 
fiecărui musulman, care implică următoarele lucruri: 

 * Allah Al-Ahad (Unicul) este Singurul care trebuie adorat şi Singurul căruia trebuie 
să I te supui într-un mod absolut. Nimeni altcineva nu trebuie adorat cu excepţia Lui, 
Preaînaltul şi Preaslăvitul. Toate vorbele, faptele şi intenţiile trebuie să fie în acord cu ceea ce 
Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a permis. Toate acţiunile omului trebuie făcute pentru 
Mulţumirea lui Allah Al-Ahad (Unicul), care spune în Coranul cel Glorios: 

 „Şi Domnul vostru spune: «Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde! Aceia care din 
prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliţi.»” [Coran, 40:60] 
 * Un musulman trebuie să creadă în toate Numele şi Atributele lui Allah Al-Ahad 
(Unicul), pe care El Însuşi le-a amintit în Coranul cel Sfânt sau prin cele revelate Profetului şi 
Mesagerului Său, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Nicio 
persoană nu are dreptul de a atribui un alt Nume sau Atribut lui Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul), dacă aceasta nu a fost făcută de către Allah Însuşi sau de către Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El, Preaînaltul, spune în 
Coranul cel Glorios: 

 „... Nu este nimic asemenea cu El. El este As-Sami', Al-Basir [Cel care Aude 
Totul şi Cel care Vede Totul].” [Coran, 42:11]  
 * Omul trebuie să se supună în totalitate lui Allah Al-Ahad (Unicul), având credinţă 
totală şi sinceră, declarând aceasta prin cuvintele sale, acceptând aceasta cu inima sa şi 
arătând prin toate faptele sale Unicitatea lui Allah, aşa cum i s-a cerut de către Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) prin cuvintele din Coranul cel Nobil: 

 „Deci să ştii că nu există altă divinitate afară de Allah şi cere iertare pentru 
păcatele tale şi pentru dreptcredincioşi şi dreptcredincioase! Allah cunoaşte umbletul 
vostru [pe Pământ] şi odihna voastră.” [Coran, 47:19]  
 * Omul este obligat să se supună în totalitate Voinţei Divine, după cum este afirmat în 
Coranul cel Glorios: 

 „Nu se cuvine ca vreun dreptcredincios şi nicio dreptcredincioasă să mai aleagă, 
dacă Allah şi Trimisul Său au hotărât în privinţa lor un lucru. Iar acela care se 
răzvrăteşte împotriva lui Allah şi a Trimisului Său se află în rătăcire învederată.” 
[Coran, 33:36]  
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 * Musulmanul trebuie să aibă o dragoste pură atât faţă de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul), 
cât şi faţă de Trimisul şi Mesagerul Său, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!). Aceasta trebuie să domine dragostea faţă de orice alt lucru existent în această 
lume, incluzând şi iubirea faţă de propria persoană. Aceasta este singura valabilă, mai ales în 
timpuri de restrişte. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Sfânt: 

 „Spune: «Dacă părinţii voştri, fiii voştri, fraţii voştri, soţiile voastre, rudele 
voastre, bunurile pe care le-aţi dobândit, negoţul de a cărui pierdere vă temeţi şi 
locuinţele de care sunteţi mulţumiţi vă sunt vouă mai scumpe decât Allah, decât 
Trimisul Său şi decât lupta pe Calea Lui, atunci aşteptaţi-vă să vină Allah cu porunca Sa 
(împlinirea ameninţării Sale)!» Iar Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuiţi!” [Coran, 
9:24]  
 * Credinciosul trebuie să Îl adore pe Allah Al-Ahad (Unicul) numai în modalităţile 
legiferate de El Însuşi prin Mesagerul şi Profetul Său, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!). Nu este permis ca o persoană să îl adore pe Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) într-o altă modalitate decât cea cunoscută şi să o atribuie adevăratei Religii. 
Toate actele de supunere şi adorare trebuie făcute în conformitate cu ceea ce a fost revelat. 
Spre exemplu, pentru a rămâne pe Calea cea Dreaptă, omul trebuie să facă Rugăciunea în 
modul şi la orele prescrise, fără a aduce niciun fel de inovaţie acesteia. Se ştie că Rugăciunea 
este cea care permite facerea de fapte bune şi opreşte de la cele rele. Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul) a spus în Coranul cel Glorios: 

 „Recită ceea ce ţi s-a revelat din Carte şi împlineşte Rugăciunea [As-Salat]! 
Rugăciunea [As-Salat] împiedică de la ceea ce este ruşinos şi de la ceea ce este oprit. Iar 
pomenirea lui Allah este un lucru şi mai mare, iar Allah ştie ce faceţi voi!” [Coran, 
29:45]  
 De asemenea, o altă modalitate prin care omul Îl poate adora pe Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul) este prin oferirea Daniei rituale (Az-Zakat) celor săraci, pentru că prin acest mod 
sufletul se purifică, iar zgârcenia este eliminată, ca şi durerile şi încercările celor mai puţin 
norocoşi. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Care dă averea lui [ca milostenie] şi se curăţeşte ~  Şi care nimănui nu-i face un 
bine pentru a fi răsplătit, ~ Ci numai căutând Faţa Domnului său Cel Preaînalt. ~ Şi El 
va fi mulţumit!” [Coran, 92:18-21]  
 O altă modalitate de a te supune lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) este prin intermediul 
Postului (As-Siyam), deoarece prin acesta persoana are un mai bun control asupra ei însăşi şi 
se autodisciplinează, oprindu-se de la tentaţii. Omul devine mai conştient de sensul pe care 
evlavia îl are şi mai temător în faţa lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul), precum şi mai atent la 
nevoile celor mai săraci şi înfometaţi. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel 
Glorios: 

 „O, voi cei care credeţi, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], aşa cum le-a 
fost prescris şi celor de dinaintea voastră – Poate că veţi fi cu frică!”  [Coran, 2:183]  
 Pelerinajul (Al-Hajj) are şi el numeroase beneficii, după cum Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Pentru a vedea unele avantaje ale lor şi pentru a pomeni numele lui Allah în 
zilele hotărâte asupra vitelor cu care El i-a înzestrat, din care să mănânce şi să dea să 
mănânce şi celui nefericit şi sărac!” [Coran, 22:28]  
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 Toate aceste acte de adorare pe care omul trebuie să le îndeplinească sunt doar pentru 
beneficiul lui. Prin acestea, nu se doreşte îngreunarea vieţii omului, după cum şi Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „... Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea...” [Coran, 2:185]  
 De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spune în sprijinul acestei afirmaţii: 

 „Dacă vă cer să faceţi un anumit lucru, faceţi-l în măsura în care puteţi.” 
(Bukhari) 
 Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: 

 „Religia înseamnă uşurare...” (Bukhari) 
 Se poate observa acest lucru şi în modalităţile prin care actele de adorare au fost 
prescrise celor care se află în dificultate sau celor bolnavi. Spre exemplu, se ştie că este 
obligatoriu să oferi cele cinci Rugăciuni zilnice, însă, dacă cineva nu poate face acest lucru în 
mod corespunzător, atunci poate face acest lucru stând pe un scaun, şi dacă aceasta nu este 
posibil, atunci poate sta întins pe o parte sau pe spate, şi dacă nici aceasta nu se poate, atunci 
poate sta în acea poziţie care îi este confortabilă. Dacă un credincios nu îşi poate realiza 
Rugăciunea prin niciuna dintre modalităţile amintite, atunci se poate ruga prin mişcările 
mâinilor sale sau chiar cu ochii. De asemenea, este obligatoriu ca înainte de orice Rugăciune 
să se efectueze abluţiunea, însă se renunţă la această obligativitate dacă persoana nu reuşeşte 
să găsească apă sau dacă utilizarea ei i-ar putea face rău în vreun fel (spre exemplu, dacă 
suferă de o boală de piele care s-ar putea agrava prin atingerea acelui loc cu apă). De aceea, în 
locul apei, persoanei îi este permis să facă Tayyamum (abluţiunea uscată). O femeie aflată la 
menstruaţie sau în perioadă imediat următoare după ce a dat naştere este scutită de la 
Rugăciune până când perioada s-a terminat complet şi nu este obligată să reia acele Rugăciuni 
pe care nu le-a făcut în acele zile. O persoană, bărbat sau femeie, care nu are nisab-ul (suma 
minimă cerută pentru plata Daniei obligatorii) nu trebuie să mai plătească Zakat (Dania 
obligatorie). O persoană în vârstă sau bolnavă, care este incapabilă să ţină Postul obligatoriu, 
este scutită de la a ţine Post. Ea trebuie să plătească o anumită sumă în compensaţie pentru 
aceasta dacă este posibil. Această sumă este  ecgivalentul hrănirii unei persoane sărace pentru 
fiecare zi în care nu a putut ţine Post. În mod similar, călătorul poate să îşi întrerupă Postul 
dacă acesta îi îngreunează călătoria sau îl face să fie mai obosit. O femeie care se află în 
perioada menstruală sau în cea postnatală, nu trebuie să postească; ea va recupera zilele 
pierdute abia când această perioadă s-a încheiat. De asemenea, Pelerinajul nu este obligatoriu 
pentru acele persoane incapabile din punct de vedere financiar, deoarece persoana care vrea să 
meargă să efectueze Pelerinajul trebuie să aibă întâi mijloacele de trai necesare pentru el şi 
familia sa, abia apoi să efectueze Hajj-ul. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel 
Glorios: 

 „În ea sunt semne limpezi, [printre care] locul unde a stat Avraam, iar acela care 
intră în ea este în siguranţă. Este o datorie a oamenilor faţă de Allah [să împlinească] 
Pelerinajul la această Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta. Cât despre aceia care 
tăgăduiesc, Allah nu are nevoie de aceste lumi.” [Coran, 3:97]  
 Un alt exemplu a uşurare a actelor de adorare pe care omul trebuie să le îndeplinească 
în Islam este acela când oamenii se confruntă cu lipsa alimentelor permise, iar acest lucru îl 
poate conduce la pierderea vieţii, caz în care (şi numai în acest caz) îi este permis să consume 
şi produse precum cele care sunt în sânge, porc  sau carnea animalelor moarte şi să mănânce 
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atât cât să îl ţină în viaţă. Acest lucru este bazat pe următoarele prescripţii din Coranul cel 
Glorios: 

 „Ci El v-a oprit vouă doar mortăciunea, sângele, carnea de porc şi ceea ce a fost 
menit altcuiva decât lui Allah. Dar cel care a fost silit, fără să poftească şi fără să 
întreacă măsura, acela nu se încarcă de păcat, căci Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim 
[Iertător şi Îndurător].” [Coran, 2:173]  
 

 ● Drepturile datorate Profetului Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  
 Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) l-a trimis pe Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) pentru a ghida întreaga omenire, iar celui care crede în el, i se supune şi 
îi acordă drepturile cuvenite, Allah Al-Ahad (Unicul) i-a promis răsplată mare atât în această 
viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Aceste drepturi datorate Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) sunt rezumate în următoarea mărturisire, care vine să o completeze pe 
cea amintită mai sus („Nu există altă divinitate demnă de adorare cu excepţia lui Allah): 
„Mohammed este Robul şi Trimisul lui Allah.” Această mărturisire include următoarele: 

 * Credinciosul trebuie să respecte ceea ce Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a cerut şi trebuie să facă eforturi deosebite pentru a 
evita nesupunerea în faţa acestuia, după cum Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel 
Glorios: 

 „... Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la 
acelea opriţi-vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” [Coran, 59:7]  
 * Musulmanul trebuie să respecte tradiţiile autentice regăsite în Sunnah Profetului 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Nimănui nu îi este permis să modifice, 
adauge sau să omită vreun aspect din Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!). Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Spune[O, Profetule]: «Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă 
va ierta păcatele! Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător]!»” [Coran, 
3:31]  
 * Credinciosul trebuie să onoreze statutul special şi demnitatea ce i-au fost acordate 
Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) printre ceilalţi Profeţi 
(Pacea lui Allah fie asupra lor!). Însă, nimeni nu trebuie să îl adore sau să îl plaseze mai sus 
decât statutul pe care Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) i l-a oferit. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nu mă adulaţi aşa cum creştinii o fac cu fiul Mariei, deoarece nu sunt mai mult 
decât un rob al lui Allah... aşadar numiţi-mă Robul lui Allah şi Mesagerul Său.” 
(Bukhari) 
 De asemenea, el a mai spus: 

 „O, oameni! Spuneţi ce aveţi de spus şi nu vă lăsaţi ispitiţi de Satana. Sunt 
Mohammed, Robul şi Mesagerul lui Allah. Nu îmi place să mă ridicaţi mai sus decât 
statutul pe care Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) l-a stabilit pentru mine.” (Nasa’i) 
 Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: 
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 „Nu mă lăudaţi mai mult decât merit. Allah m-a creat ca un rob, numindu-mă 
drept Profet şi Mesager.” (Tabarani) 
 * Un musulman trebuie să accepte şi să fie mulţumit cu orice decizie luată de Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  ،aşa după cum Allah Al-' Alaa 
(Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Însă, nu! [Jur] pe Domnul Tău! Nu vor crede ei [cu adevărat] până ce nu te vor 
lua pe tine ca judecător pentru cele care se iscă între ei şi nu vor mai afla în sufletele lor 
temere faţă de ceea ce tu ai hotărât şi nu se vor supune cu desăvârşită supunere 
[hotărârii tale].” [Coran, 4:65] 

 * Credinţa în universalitatea Mesajului Profetului Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), adus întregii umanităţi. Islamul nu a fost desemnat 
numai pentru o anumită categorie de oameni, aşa cum a fost în cazul Profeţilor şi Mesagerilor 
anteriori (Pacea lui Allah fie asupra lor!). Acest lucru rezultă  din  Coranul cel Glorios: 

 „Spune: «O, oameni! Eu sunt pentru voi toţi Trimisul lui Allah, căruia îi aparţine 
împărăţia cerurilor şi a Pământului. Nu există altă divinitate în afară de El! El dă viaţă 
şi El dă moarte. Deci credeţi în Allah şi în Trimisul Său, Profetul cel neînvăţat, care 
crede în Allah şi în cuvintele Sale! Şi urmaţi-l! Poate că veţi fi călăuziţi!»” [Coran, 
7:158] 

 * Credinţa că Profetul şi Mesagerul lui Allah, Mohammed   )Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!)  a fost protejat de Allah Al-' Alaa (Preaînaltul)  împotriva oricăror 
posibile erori umane în ceea ce priveşte misiunea sa pentru omenire. Aceasta include şi 
credinţa că Profetul   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  nu a omis şi nu a 
adăugat niciodată nimic Mesajului complet venit de la Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Aceasta 
se bazează pe ceea ce Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Nu rosteşte nimic după pofta lui!” [Coran, 53:3]  

 * Credinţa că Profetul Mohammed   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa(!  este ultimul Profet şi Mesager al lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) trimis omeniriişi că 
niciun alt Profet sau Mesager nu va mai veni după el   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa(! . Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Sfânt: 

 „Mohammed nu este tată niciunuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui 
Allah şi încheietorul Profeţilor,  şi Allah este Atoateştiutor.” [Coran, 33:40]  

 Şi Mesagerul lui Allah   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  a spus: 

          „... şi nu mai este niciun Profet după mine.” (Bukhari şi Muslim) 

 * Convingerea că îndatoririle religioase şi poruncile Divine pe care Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) le-a trimis omenirii sunt completeşi că Profetul   )Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa(!  a transmis Mesajul lui Allah în întregime, şi a dat cel mai bun sfat 
Ummei sale (comunitatea musulmană) şi cea mai bună călăuzire tuturor, pentru ca aceştia să 
facă bine şi să evite tot ceea ce este rău. În Coranul cel Nobil găsim: 
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 „...În ziua aceasta, am desăvârşit Religia voastră şi am împlinit harul Meu asupra 
voastră şi am încuviinţat Islamul ca Religie pentru voi! ...” [Coran, 5:3]  

 * Convingerea că legile Shari'ei sunt de la Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) şi toate actele 
variate de adorare se bazează şi gravitează în jurul Legilor Divine. Acţiunile umane 
independente nu sunt acceptate, iar Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) ştie cel mai bine dacă ele sunt 
făcute în conformitate cu Legile Divine. În Coranul cel Glorios găsim: 

 „Acela care doreşte o altă religie decât Islamul, nu-i va fi acceptată, şi el se va afla 
în Lumea de Apoi printre cei pierduţi.” [Coran, 3:85]  

 * Un musulman trebuie să ofere salutul corespunzător Profetului şi Mesagerului lui 
Allah   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(! , atunci când numele lui este 
menţionat, ca o formă de respect, aşa cum este scris în Coranul cel Glorios: 

 „Allah şi Îngerii Săi se roagă pentru Profet. O, voi cei care credeţi, rugaţi-vă 
pentru el şi salutaţi-l pe el cu tot respectul.” [Coran, 33:56]  

 * Un credincios trebuie să îl iubească pe Profetul şi Mesagerul lui Allah   )Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  mai mult decât pe oricine altcineva, pentru că 
relatările şi practicile adevăratei Religii a lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) şi multe alte 
binecuvântări pe care Profetul   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  ni le-a adus 
ca îndrumare ،sunt singurul mijloc de mântuire, cu Voia lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul. În 
Coranul cel Sfânt găsim: 

 „Spune: «Dacă părinţii voştri, fiii voştri, fraţii voştri, soţiile voastre, clanul 
vostru, bunurile pe care le-aţi dobândit, negoţul de a cărui lâncezire vă temeţi şi 
locuinţele de care sunteţi mulţumiţi vă sunt vouă mai scumpe decât Allah, decât 
Trimisul Său şi decât lupta pe calea Lui, atunci aşteptaţi-vă să vină Allah cu porunca 
Sa!» Iar Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuiţi!” [Coran, 9:24]  

 * Un musulman trebuie să depună toate eforturile posibile şi să profite de orice ocazie 
pentru a face cunoscut, cu înţelepciune şi răbdare, Mesajul Profetului   )Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  .Trebuie să depună eforturi pentru a îi informa 
pe cei dezinformaţi ،pentru a întări credinţa celor care o au sau a celor care încă ezită, aşa 
cum Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Cheamă la Calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu 
ei cum este mai frumos! Domnul tău este mai bine ştiutor al acelora care s-au abătut de 
la Calea Sa şi El este mai bine ştiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” [Coran, 16:125]  

 De asemenea, la baza acestei cerinţe se află şi relatarea Profetului Mohammed  )Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(! : 

 „Transmiteţi, în numele meu, chiar şi un verset.” (Bukhari şi Tirmidhi) 

 

 ● Drepturile datorate celorlalţi Profeţi şi Mesageri (Pacea lui 
Allah fie asupra lor!) 
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 Credinţa unui musulman nu este completă dacă nu declară credinţa în adevărul tuturor 
Profeţilor şi Mesagerilor (Pacea lui Allah fie asupra lor!) care au fost trimişi pentru anumite 
comunităţi de oameni şi într-un anumit timp, întrucât Mesajul Islamului este universal şi 
pentru toate timpurile şi locurile, rămânând intact până în Ziua Judecăţii. Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la Domnul său, asemenea şi 
dreptcredincioşii. Fiecare [dintre ei] a crezut în Allah, în Îngerii Lui, în Scripturile Lui 
şi în Trimişii Lui. [Şi ei zic]: «Noi nu facem nicio deosebire între vreunul dintre Trimişii 
Săi.» Şi ei au zis: «Noi auzim şi ne supunem! Iertarea Ta [o implorăm], Doamne, şi la 
Tine este întoarcerea!»” [Coran, 2:285]  

 Musulmanilor li se cere să transmită Mesajul Islamului şi altora, însă trebuie să ţină 
cont de faptul că niciodată nu poate să îi forţeze în vreun fel pe ceilalţi pentru a accepta 
Islamul, după cum Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Gloriosul Coran: 

 „Nu este silire la credinţă!...” [Coran, 2:256]  

 

 ● Drepturile părinţilor 
 Dreptul părinţilor include respectul, dragostea şi ascultarea. Această ascultare este 
condiţionată în tot ceea ce nu contrazice ascultarea poruncilor lui Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) şi a Mesagerului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ea 
implică grija şi bunătatea faţă de ambii părinţi, precum şi furnizarea necesităţilor pentru cei în 
vârstă. Umilinţa şi respectul faţă de ambii părinţi este în mod egal este o obligaţie şi orice 
aroganţă sau obrăzbicie este interzisă. Răbdarea şi perseverenţa sunt necesare atunci când îi 
servim pe părinţi, indiferent care sunt circumstanţele. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune 
în Coranul cel Nobil: 

 „Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi frumos cu 
părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, 
nu le ziceţi lor «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase.” [Coran, 
17:23]  

 Profetul Mohammed   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  ne-a 
sfătuit: 

 „Mulţumirea lui Allah faţă de un credincios este bazată pe mulţumirea părinţilor 
săi. Mânia lui Allah faţă de un credincios este bazată pe mânierea părinţilor săi.” 
(Tirmidhi) 

 Ambii părinţi au acest drept, chiar dacă nu sunt musulmani, atâta timp cât ei nu îi cer 
copilului lor să facă un act de nesupunere faţă de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Asma, fiica lui 
Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de ei!), a spus: 

 „Mama mea a venit să mă viziteze şi nu era musulmană. L-am întrebat pe Profet 
  )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  cum să mă comport cu ea (în timp 
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ce ea mă vizita) şi am spus: «Mama este dornică să mă viziteze. Să fiu amabilă (în timp ce îi 
sunt gazdă) cu ea sau nu?» El a răspuns: «Da, fii foarte amabilă.»” (Muslim) 

 Mama trebuie să aibă prioritate în ceea ce priveşte blândeţea, simpatia, sentimentele 
bune, dragostea şi afecţiunea, după cum Profetul lui Allah   )Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa(!  a spus: 

 „Un om a venit la Profetul lui Allah   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa(!  şi l-a întrebat: «Profet al lui Allah, cine este persoana care merită cea mai mare 
grijă din partea mea?» El,   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  a 
răspuns: «Mama ta.» Omul a întrebat: «Care este următoarea persoană care merită grija 
mea?» El,   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  a răspuns: «Mama ta.» 
Omul a întrebat din nou: «Şi următoarea persoană?» El,   )Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa(!  a răspuns: «Mama ta.» Omul a întrebat: «Şi apoi?» Profetul lui Allah 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a răspuns: «Tatăl tău.»” 

 Într-o altă versiune se termină cu:  

 „...tatăl tău, apoi rudele tale cele mai apropiate.” (Bukhari şi Muslim) 

 Profetul Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) , prin repetarea 
de trei ori a cuvântului „mama”, a arătat dragostea şi ataşamentul ce trebuie arătate acesteia, 
datorită faptului că mama suferă mai mult în timpul sarcinii, naşterii şi creşterii copiilor ei. 
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Nobilul Coran: 

 „Noi i-am poruncit omului să le arate bunătate părinţilor săi.  Mama sa l-a purtat 
cu dureri şi l-a născut cu dureri…” [Coran, 46:15]  

 Aceasta însă nu micşorează în niciun fel drepturile tatălui, pentru că Profetul   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Niciun fiu nu poate răscumpăra bunătatea arătată de tatăl său,  numai dacă îi 
găseşte un sclav, îl cumpără şi îl eliberează (pe tată de poveri).” (Bukhari) 

 

 ● Drepturile soţului  
 Un soţ are dreptul de a avea ultimul cuvânt în ceea ce priveşte întreţinerea casei, din 
moment ce el este responsabil pentru familie şi pentru toate aspectele legate de întreţinerea 
lor. Conducerea lui trebuie să fie dreaptă, cu răbdare şi înţelepciune. Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) spune în Coranul cel Sfânt: 

 „Bărbaţii sunt protectori ai femeilor, datorită calităţilor deosebite cu care i-a 
dăruit Allah şi datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor...” [Coran, 4:34]  

 Printre multe altele, un motiv pentru acest grad de responsabilitate este că bărbatul este 
în general mai puternic fizic şi mai stabil emoţional, în timp ce femeile sunt în general mai 
slabe şi mai sensibile, trăsături primite de la Creatorul lor, pentru a servi rolurile lor 
complementare în viaţă şi în familie. O soţie trebuie să fie supusă soţului ei, atâta timp cât 
aceasta nu implică niciun act de nesupunere faţă de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Aishah 
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(Allah să fie mulţumit de ea!) l-a întrebat pe Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): 

 „«Cine are cel mai mare drept asupra unei femei?» El   (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!)  a răspuns: «Soţul femeii.» Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a fost întrebat: «Cine are cel mai mare drept asupra unui bărbat?» El   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a răspuns: «Mama lui.»” (Hakim) 

 Soţia nu trebuie să îi ceară soţului ei lucruri pe care el nu le poate oferi, pentru că nu 
are posibilitatea financiară sau pentru că este mai mult decât capacitatea lui. Ea trebuie să aibă 
grijă de copii şi de onoarea soţului ei prin protejarea ei şi a castităţii sale. Ea trebuie să fie 
păzitoarea de încredere a averii lui. Nu trebuie să plece din casă fără aprobarea şi cunoştinţa 
soţului ei, nici să permită intrarea în casă a persoanelor care nu sunt plăcute soţului. Toate 
acestea sunt menite a proteja onoarea şi liniştea familiei, după cum Profetul   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Cea mai bună dintre femei este aceea la care, dacă priveşti, eşti mulţumit de ea, 
dacă îi spui să facă un lucru (oricare din cele permise), te va asculta, şi în lipsa ta are 
grijă de averea şi familia ta.” (Ibn Majah) 

 

 ● Drepturile soţiei  
 Drepturile soţiei sunt multe şi pot fi rezumate după cum urmează: 

 Zestrea: O soţie are dreptul de a primi zestre de la soţul ei, iar aceasta trenuie 
specificată în contractul de căsătorie, altfel, acesta este nul. Zestrea trebuie oferită, dar, după 
încheierea contractului de căsătorie, ea poate renunţa la dreptul ei, aşa cum este scris în 
Nobilul Coran: 

 „Şi oferiţi femeilor zestrea11 de bună-voie, iar dacă ele se lipsesc - nesilite - de 
ceva, atunci voi cheltuiţi-o după cum doriţi, cu plăcere!” [Coran, 4:4]  

 Suportul financiar: Soţul trebuie să asigure, conform posibilităţilor sale financiare, 
toate nevoile de bază ale soţiei, copiilor şi casei. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune: 

 „Cel care este înstărit să cheltuiască după averea sa, iar cel a cărui  înzestrare 
este măsurată să cheltuiască din ceea ce i-a dat Allah. Allah  nu sileşte pe nimeni decât 
după cum El i-a dat. Şi Allah va face să  vină după strâmtorare belşug.” [Coran, 65:7]  

 Pentru a încuraja generozitatea faţă de soţii, Islamul a considerat acest suport financiar 
ca fiind un act de caritate, care are o mare răsplată de la Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Profetul 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  i-a spus lui Sa’ad ibn abu Waqas (Allah să 
fie mulţumit de el!): 

                                      
11 Cuvântul „zestre” nu are aceeaşi semnificaţie din limba română. Prin acesta, se traduce cuvântul arab 
„mahr”, reprezentând darul pe care mirele i-l face soţiei la căsătorie, constând într-o sumă de bani sau 
bunuri care aparţin exculiv femeii(care are personalitate juridică deplină), iar asupra lor nici soţul, nici 
părinţii nu au niciun drept 
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 „Niciodată să nu faci o cheltuială  pentru familia ta căutând prin aceasta răsplata 
de la Allah, căci vei fi răsplătit chiar şi pentru o îmbucătură de hrană pe care o pui în 
gura soţiei tale.” (Bukhari) 

 Soţia are dreptul de a lua o sumă rezonabilă din averea soţului ei pentru ea şi pentru 
copiii ei fără ştirea soţului dacă el este zgârcit cu ei, conform hadith-ului în care Hind bint 
Utbah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: 

 „«Mesager al lui Allah, într-adevăr Abu Sufiyan este zgârcit şi nu îmi dă suficient 
pentru mine şi copilul meu decât dacă eu iau din ceea ce are fără ca el să ştie.» Atunci 
Profetul   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  a spus:  «Ia atât cât îţi 
trebuie ţie şi băiatului tău.»” (Bukhari) 

 Compania soţului şi relaţia intimă: Unul dintre cele mai importante drepturi ale soţiei 
este ca soţul să îi îndeplinească nevoile fizici şi să îi ofere un timp suficient petrecut cu el. 
Acest drept al soţiei trebuie respectat în totalitate, deoarece o soţie are nevoie de un soţ 
afectuos, care să aibă grijă de ea şi care să îi îndeplinească nevoile de bază. Jabir (Allah să fie 
mulţumit de el!)  a relazat că Profetul   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  i-
a spus: 

 „«Te-ai căsătorit Jabir?» Am spus: «Da.» El a spus: «Te-ai căsătorit cu o virgină, 
sau cu o femeie căsătorită anterior?» Am spus: «O femeie căsătorită anterior.» El a spus: 
«De ce nu te-ai căsătorit cu o virgină pentru a te putea juca cu ea şi ca ea să se joace cu 
tine şi pentru a o face să râdă şi ea să te facă să râzi?»” (Bukhari) 

 Protejarea tuturor secretelor soţiei: Soţul nu trebuie să divulge deficienţele sau 
lipsurile soţiei sale, şi să păstreze tot ceea ce vede şi aude de la soţia lui ca pe un secret care 
nu trebuie dezvăluit niciodată. Relaţia intimă dintre soţi în Islam este preţuită şi protejată. 
Relaţiile conjugale sunt sacre conform Islamului, aşa cum ştim şi de la Profetul Mohammed 
  )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(! : 

 „Cu adevărat, cel mai rău om în faţa lui Allah, în Ziua Judecăţii, este acela care 
se apropie de soţia sa în intimitate, ea îi răspunde prin afecţiune, iar el, apoi, dezvăluie 
secretele ei.” (Muslim) 

 Egalitatea şi dreptatea: Bărbatul care are mai multe soţii trebuie să ofere în mod egal 
soţiilor sale locuinţă, îmbrăcăminte şi toate lucrurile necesare unui trai decent. El trebuie să 
petreacă un timp egal cu fiecare dintre ele. Orice nedreptate este strict interzisă, aşa cum a 
spus Profetul Mohammed   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah �ie asupra sa(! : 

 „Cel care are două soţii şi nu le tratează în mod egal va apărea în Ziua Judecăţii 
cu o parte atârnată.” (Nasa'i) 

 Blândeţea: Soţul trebuie îşi extindă bunătatea asupra soţiei şi familiei. El trebuie să 
demonstreze grijă, blândeţe şi să rezolve problemele în limita mijloacelor sale, iertând 
deficienţele şi lipsurile soţiei sale căutând plăcerea lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), atât în 
această lume, cât şi în Viaţa de Apoi. El trebuie să se consulte cu soţia sa cu privire la nevoile 
şi planurile de viitor. El trebuie să asigure şi să îi ofere familiei sale toate mijloacele pentru un 
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trai liniştit în casă şi în afara ei. Profetul Mohammed   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a spus: 

 „Credincioşii care au credinţa cea mai completă sunt cei care au caracterul cel 
mai bun, şi cel mai bun dintre voi sunt cei care sunt cei mai buni cu soţiile lor.” 
(Tirmidhi) 

 Protejarea şi protecţia: Un soţ nu trebuie să îşi pună soţia sau membrii familiei în 
nicio situaţie incomodă sau într-un mediu dăunător. Aceasta se bazează pe versetul: 

 „O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile voastre de un Foc ale 
cărui vreascuri sunt oamenii şi pietrele şi peste care sunt Îngeri neînduplecaţi şi aspri, 
care nu se răzvrătesc împotriva lui  Allah în ceea ce le porunceşte şi care fac ceea ce li se 
porunceşte. ” [Coran, 66:6]  

 El trebuie să protejeze averea şi proprietatea soţiei şi nu trebuie să folosească nimic 
din fondurile ei personale sau  din ceea ce se găseşte în posesia ei, fără consimţământul 
acesteia. Nu trebuie să facă nicio tranzacţie cu ceea ce îi aparţine soţiei, fără ca ea să fie de 
acord. 

 

 ● Drepturile copiilor 
 Drepturile copiilor sunt numeroase, începând cu acela de a i se oferi un nume onorabil. 
Profetul   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa(!  a spus: 

 „Într-adevăr,  în Ziua Judecăţii veţi fi chemaţi după numele vostru şi al taţilor 
voştri, aşa ca daţi-vă nume bune.” (Abu Dawud) 

  Drepturile lor includ asigurarea celor necesare traiului, cum ar fi o locuinţă (pe care 
părinţii şi-o pot permite), hrană, educaţie benefică şi corespunzătoare.  Părinţii trebuie să îi 
înveţe comportamentul moral bun şi să îi protejeze împotriva obiceiurilor nocive, cum ar fi 
minciuna, înşelătoria, egoismul etc. Profetul   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa(!  a spus: 

 „Fiecare dintre voi este un păstor şi este responsabil pentru ceea ce este în grija 
lui.” (Bukhari şi Muslim) 

 Copiii au dreptul de a primi un tratament egal, fără a fi făcute diferenţe între ei în ceea 
ce priveşte bunătatea, cadourile, banii, moştenirile etc. Un tratament nedrept între copii poate 
conduce la rezultate neplăcute în comportamentul lor faţă de ambii părinţi sau faţă de fraţi. 
Nu’man bint Bashir (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: 

 „Tatăl meu mi-a oferit un cadou din averea sa şi mama mea, Umrah bint Rawah a 
spus: «Nu voi fi de acord cu aceasta, până când Mesagerul lui Allah   )Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  nu este martor.» Tatăl meu a mers şi l-a rugat 
să fie martor la cadoul meu. Mesagerul lui Allah   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa(!  a întrebat: «Ai oferit tuturor copiilor tăi la fel?»  Omul a răspuns: «Nu.» 
Profetul   )Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  i-a spus : «Fii cu teamă de Allah 
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şi drept în relaţiile cu copii tăi.» Atunci tatăl meu s-a întors şi a pus acel cadou înapoi.” 
(Muslim) 

 

 ● Drepturile rudelor 
 Rudele au anumite drepturi şi necesită o atenţie deosebită şi suport. Un musulman 
bogat este obligat să îşi ajute rudele, prioritate având cele mai apropiate şi apoi în ordinea 
relaţiilor de rudenie. Un musulman îşi ajută familia şi rudele atunci când este nevoie şi 
împărtăşeşte grijile cu acestea. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune: 

 „O, voi, oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură 
fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei şi care a răspândit din cele două [fiinţe] 
mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică de Allah în numele căruia vă conjuraţi [unii pe alţii] 
şi [fiţi cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah este Ar-Raqib [Veghetor 
peste voi]!” [Coran, 4:1]  

 Islamul încurajează musulmanii să fie buni cu rudele, chiar dacă acestea nu fac la fel, 
şi le cere să continue relaţiile cu ei, chiar dacă ei nu menţin aceste relaţii. A fi împotriva 
rudelor şi a membrilor familiei este un păcat major în Islam, după cum spune şi următorul 
verset: 

 „Şi dacă vă întoarceţi voi, nu s-ar putea să semănaţi voi stricăciune pe Pământ şi 
să rupeţi legăturile voastre de rudenie? ~ Aceştia sunt cei pe care i-a blestemat Allah şi i-
a făcut pe ei surzi şi le-a orbit vederile lor.” [Coran, 47:22-23]  

 

 Câteva lucruri despre drepturile şi 
îndatoririle sociale 

 
 1. Drepturile conducătorului faţă de cei conduşi 

 2. Drepturile oamenilor asigurate de statul Islamic 

 3. Drepturile vecinilor 

 4. Drepturile prietenilor 

 5. Drepturile musafirilor 

 6. Drepturile săracilor şi nevoiaşilor 

 7. Drepturile angajaţilor 

 8. Drepturile angajatorului 

 9. Drepturile celorlalte creaturi şi a mediului înconjurător  

 10. Alte drepturi 
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 Islamul îi cere credinciosului să împărtăşească interesele şi cunoştinţele avute cu fraţii 
şi surorile sale aflaţi în întreaga lume şi să îi ajute în funcţie de posibilităţile sale. Mesagerul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „«Relaţia dintre un musulman şi fratele său musulman este asemeni cărămizilor 
unei clădiri: fiecare o întăreşte pe cealaltă.» Spunând aceasta, Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a împreunat degetele.” (Bukhari şi Muslim) 
 Islamul îi învaţă pe credincioşi să îi respecte pe fraţii lor musulmani şi să evite orice 
fel de suspiciuni. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „«Feriţi-vă de suspiciuni, pentru că vorbele pline de suspiciune reprezintă cea 
mai mare minciună. Nu căutaţi greşeli, nu vă pândiţi unii pe alţii, nu vă luaţi la întrecere 
unii cu alţii, nu vă urâţi unii pe alţii, nu vă întoarceţi spatele unii altora. O, robi ai lui 
Allah, fiţi fraţi! Nu vă invidiaţi unii pe alţii, nu oferiţi unul mai mult decât altul (pentru 
a ridica preţurile), nu vă urâţi unul pe altul, nu vă întoarceţi spatele unul altuia, nu 
începeţi negocieri, când alţii le-au început mai înainte. O, robi ai lui Allah, fiţi fraţi! Un 
musulman este fratele unui musulman. El nu-l asupreşte, nu-l umileşte şi nu-l 
dispreţuiește. Evlavia se află aici. – şi spunând asta, a arătat spre pieptul (inima) său, de trei 
ori. ” (Bukhari şi Muslim) 
 Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: 

 „Niciunul dintre voi nu crede cu adevărat, până nu iubește pentru fratele său ce 
iubește pentru el.” (Bukhari şi Muslim) 
 Drepturile publice, care sunt comune tuturor musulmanilor din societatea Islamică, 
sunt următoarele: 

 

1. Drepturile conducătorului faţă de cei conduşi 
 Acest drept este bazat pe versetul din Coranul cel Nobil: 

 „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere 
[ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri!” [Coran, 4:59] 

 Un musulman trebuie să acorde o atenţie deosebită următoarelor lucruri: 

 ● Supunerea faţă de conducător în ceea ce nu este interzis. Acest lucru se bazează pe 
cele spuse de Profetul Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

 „Ascultaţi şi supuneţi-vă chiar şi unui sclav din Etiopia care a fost numit (drept 
conducător), atâta timp cât acţiunile sale sunt conform Cărţii lui Allah.” (Muslim) 

 ● Supunerea faţă de un conducător musulman care acţionează în conformitate cu 
Cartea Divină a lui Allah, iar aceasta este o dovadă a supunerii faţă de Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul).Orice act de nesupunere faţă de poruncile conducătorului care acţionează 
conform Cărţii lui Allah, în realitate un act  de nesupunere faţă de Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul). 

 ● Un conducător musulman trebuie să ofere sfaturi sincere, benefice, pentru 
comunitate şi întreaga naţiune. Unui conducător musulman trebuie să i se amintească de 
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îndatoririle sale şi să îi îndemnat să rămână credincios angajamentului său. Aceasta este bazat 
pe următorul verset din Coranul Cel Nobil: 

 „Şi spuneţi-i lui vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau se va teme!” 
[Coran, 20:44] 

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

„«Islamul este Nasiha12»  Companionii au întrebat: «O Profet al lui Allah! Pentru 
cine?» Mesagerul lui Allah  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  
«Pentru Allah, pentru Cartea Sa, pentru Profetul Său, pentru conducătorii musulmani 
şi pentru comunitatea musulmană, în general.»”  (Muslim)  
 Cei care îl urmează pe conducătorul musulman trebuie să îl sprijine pe timp de criză, 
să se conformeze liderului lor, să nu îl părăsească sau să provoace oamenii împotriva lui 
pentru a îi aduce necazuri. Acest lucru se bazează pe spusele Profetului   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

 „Dacă aveţi un conducător, atunci trebuie să îl ucideţi pe cel care vrea să distrugă 
solidaritatea şi unitatea voastră.”  (Muslim) 

 

2. Drepturile oamenilor în statul Islamic 
 Musulmanii din statul Islamic au anumite drepturi, care se pot rezuma în felul următor: 

 Dreptatea absolută: Aceasta implică faptul ca fiecărei persoane să i se ofere un 
tratament egal în societatea Islamică. Oamenii au anumite drepturi care trebuie să li se 
asigure. Toate persoanele fizice care sunt solicitate să facă anumite sarcini, trebuie să fie 
tratate corect şi fără orice prejudecată. De asemenea, responsabilităţile trebuie să fie împărţite 
în mod egal între indivizi. Nicio persoană, clasă socială sau categorie de oameni nu trebuie să 
se bucure de nicio prioritate sau preferenţialite în faţa altora. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) 
spune: 

 „O, voi cei care credeţi! Fiţi făptuitori neclintiţi ai dreptăţii, martori înaintea lui 
Allah, chiar împotriva voastră, împotriva părinţilor şi rudelor voastre – fie bogat sau 
sărac – căci Allah cunoaşte cel mai bine ce este spre binele lor! Nu urmaţi poftei, ca să 
nu vă abateţi [de la dreptate]! Iar dacă voi faceţi o mărturie mincinoasă sau vă 
sustrageţi, [să ştiţi că] Allah este Al-Khabir [Bineştiutor a ceea ce faceţi]!” [Coran, 
4:135] 

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

 „Cel mai iubit de Allah în Ziua Judecăţii şi cel mai aproape de El este un 
conducător drept. Şi cel mai urât de Allah şi cel mai departe de El în Ziua Judecăţii este 
un conducător tiran şi nedrept.” (Tirmidhi) 

                                      
12 Nasiha, în limba arabă, are două sensuri: 1. de îndrumare, sfat; 2. lucru pur, care nu poate fi schimbat, care nu 
poate fi falsificat  
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 Consultarea: Oamenii au dreptul să fie consultaţi cu privire la problemele economice 
şi sociale. Acest proces de consultare trebuie să fie făcut într-o manieră naturală, tuturor 
oferinduli-se posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere şi ideile cu privire la aspectele 
legate de comunitate şi societate, iar acestea ar trebui acceptate dacă servesc interesului 
public. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul)  spune: 

 „Şi datorită îndurării lui Allah, tu, [Mohammed], ai fost aşa de blând cu ei! Iar 
de ai fi fost fără blândeţe şi aspru la inimă, ei ar fi fugit din preajma ta. Deci, iartă-le lor 
şi roagă-te [lui Allah] pentru iertarea lor! Sfătuieşte-te cu ei asupra treburilor, dar, 
odată ce ai luat o hotărâre, încrede-te în Allah! ...” [Coran, 3:159] 

 În mai multe rânduri, Profetul Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a urmat sfatul companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!). În timpul Bătăliei 
de la Badr, unul dintre companioni (Allah să fie mulţumit de el!) i-a sugerat să schimbe locul 
taberei musulmanilor, întrebându-l pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) în timpul luptei: 

 „«Profet al lui Allah! Acesta este locul în care Allah ţi-a poruncit să aşezi tabăra, nu 
avem un alt loc să ne mutăm sau aceasta este o tactică de război şi urmăm un plan?» Atunci 
Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a răspuns imediat: «Nu, mai 
degrabă este strategia mea de război.» Cel care a pus întrebarea, a sugerat: «O, Profet al lui 
Allah! Aceasta nu este cea mai bună alegere pentru a aşeza tabăra. Haide să căutăm cea mai 
apropiată rezervă de apă a duşmanilor noştri şi să aşezăm acolo tabăra. Apoi, ar trebui să 
îngropăm toate celelalte surse de apă şi să construim un bazin de apă în partea noastră. 
Atunci când vom începe lupta, noi vom avea acces la apă, dar inamicii noştri nu. Astfel, noi 
vom putea să bem şi să folosim apa, în timp ce ei nu.» Profetul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cu siguranţă, ai dat cel mai bun sfat.»”13 

 Guvernarea Islamică: Baza legilor Islamice şi legale este Shari'ah, Legislaţia 
Islamică. Constituţia unui stat musulman trebuie să se bazeze pe Coran şi Sunnah, cu care 
trebuie să fie în acord. Nu mai este loc pentru opinii personale atunci când există un text  
autentificat. Legile Islamice sunt un sistem complex de jurisprudenţă, incluzând legile 
familiei, penale, naţionale şi internaţionale, care îndeplinesc toate cerinţele omului la modul 
cel mai înalt, deoarece sunt bazate pe Revelaţia trimisă de Allah Profetului Său (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pentru îndrumarea omenirii. 

 Politica uşilor deschise: Un conducător musulman trebuie să fie apropiat poporul său 
şi să nu desemneze persoane pentru mijlocire care sunt parţiale, permiţând unor oameni să 
intre la conducător, iar altora nu. Acest lucru se bazează pe cuvintele Profetului   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

 „Oricui este însărcinat cu conducerea afacerilor unor musulmani şi se ascunde de 
aceştia sau nu răspunde nevoilor lor, Allah nu îi va răspunde Rugăciunilor în Ziua 
Judecăţii, făcându-l să sufere din cauza greutăţilor şi nevoilor sale.” (Abu Dawud) 

                                      
13 Ibn Hisham – Biografia Profetului    
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 Mila faţă de oameni: Un conducător musulman trebuie să fie blând şi milos cu 
oamenii şi să nu îi solicite peste puterile lor. El trebuie să faciliteze poporului său toate 
mijloacele pentru ca acesta să poată supravieţui în cel mai bun mod posibil. Un guvernator 
musulman trebuie să trateze un bătrân ca pe un tată, un tânăr ca pe un fiu şi o persoană de 
vârstă egală ca pe un frate. Astfel, el trebuie să aibă respect faţă de bătrâni, să fie blând şi 
milos cu tinerii şi grijuliu cu persoanele din grupul celor de vârsta sa. Coranul cel Glorios ne 
arată caracteristicile Profetului   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ، care a fost 
primul lider al comunităţii musulmane: 

 „A venit la voi un Trimis chiar dintre voi, căruia îi sunt grele necazurile ce vă 
lovesc, care este plin de grijă pentru voi, iar cu dreptcredincioşii este el milostiv şi 
îndurător.” [Coran, 9:128] 
 De asemenea, Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Allah va fi Milostiv (şi Bun) cu cei care sunt milostivi (şi buni unii cu alţii). Fiţi 
milostivi pe Pământ şi Allah va fi Milostiv cu voi.” (Abu Dawud şi Tirmidhi) 

 De asemenea, Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!), al doilea calif al 
Islamului, a fost atât de îngrijorat de responsabilitatea sa în faţa lui Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul) încât a spus: 

 „Pe Allah, dacă o femelă de catâr ar fi împiedicată în Irak, mi-ar fi teamă că voi fi 
întrebat despre ea de către Allah (în Ziua Judecăţii), când mi se va spune: «Omar, de ce nu ai 
dezlegat femela de catâr?»” 

 

3. Drepturile vecinilor 
 Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a poruncit în Coranul cel Nobil: 

 „Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu 
rudele, cu orfanii, cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin, cu tovarăşul de 
alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de mâinile voastre drepte, căci Allah 
nu-i iubeşte pe cel trufaş şi pe cel lăudăros!” [Coran, 4:36] 

 Islamul clasifică vecinii în trei categorii: 

 Un vecin care îţi este rudă. Acest tip de vecin are 3 drepturi: dreptul rudei, dreptul 
vecinului şi dreptul musulmanului. 

 Un vecin musulman, care are două drepturi: dreptul vecinului şi dreptul 
musulmanului.  

 Un vecin nemusulman – are dreptul vecinului.  

 Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a venit şi a văzut că membrii 
familiei sale au sacrificat o oaie. Atunci, el a întrebat: 

 „Ai oferit cadou şi vecinului nostru evreu din carnea de oaie? Pentru că l-am auzit pe 
Profetul nostru   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  spunând: «Îngerul Gavriil a 
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continuat să mă sfătuiască să fiu bun cu vecinii până când am crezut că le va da o parte 
din moştenire.»” (Tirmidhi) 

 A cauza inconveniente unui vecin contravine Islamului, deoarece Profetul   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „«Pe Allah, nu este credincios, nu este credincios, nu est credincios!» A fost 
întrebat: «Cine, Mesager al lui Allah?» El a răspuns: «Acela al cărui vecin nu este în 
siguranţă din cauza sa.»” (Bukhari) 

 Este relatat că Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a 
arătat care sunt drepturile unui vecin:  

 „Ştiţi care sunt drepturile unui vecin? Ele sunt următoarele: dacă vă cere ajutor, 
acordaţi-i-l. Dacă vă cere un împrumut, împrumutaţi-l (dacă aveţi). Dacă vecinul vostru 
sărăceşte, atunci ajutaţi-l financiar şi uşuraţi-i sărăcia, dacă puteţi. Dacă vecinul vostru 
se îmbolnăveşte, atunci vizitaţi-l (pentru a îi vedea starea de sănătate). Dacă vecinul 
vostru este fericit pentru ceva anume, atunci felicitaţi-l. Dacă vecinul vostru suferă o 
pierdere, oferiţi-i condoleanţe. Dacă vecinul vostru moare, atunci mergeţi la funeraliile 
lui (dacă puteţi). Nu ridicaţi clădirea voastră deasupra clădirii lui ca el să nu mai aibă, 
astfel, lumina Soarelui sau adierea vântului. Nu vă deranjaţi vecinul cu mirosul 
mâncării voastre, decât dacă intenţionaţi să îi daţi şi lui (din mâncarea gătită).”  

(Tabarani) 

 Este recomandat un comportament frumos faţă de vecin, chiar dacă acesta vă provoacă 
un rău. Un bărbat s-a plâns lui Abdullah ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!): 

 „«Vecinul meu îmi face rău şi mă blesteamă!» Atunci el i-a răspuns: «El nu îl ascultă 
pe Allah în relaţia cu tine, aşa că mergi şi ascultă-L pe Allah în relaţia cu el.»” 

 

4. Drepturile prietenilor 
 Conform Islamului, prietenii se bucură de anumite drepturi. Acest lucru se bazează pe 
sfaturile Mesagerului lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

 „Cel mai bun însoţitor în faţa lui Allah este acela care este cel mai bun cu 
însoţitorii săi, iar cel mai bun vecin în faţa lui Allah este acela care este cel mai bun cu 
vecinii săi.” (Tirmidhi şi Ibn Khuzaimah) 

 

5. Drepturile musafirilor 
 În Islam, o gazdă trebuie să îşi onoreze oaspeţii, aşa cum Profetul Mohammed   (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  ne-a spus: 

 „«Oricine crede în Allah şi în Ziua de Apoi, îşi va onora vecinul. Iar oricine crede 
în Allah şi în Ziua de Apoi îşi va onora oaspetele conform drepturilor sale.»  Omul a 
întrebat: «Şi care sunt drepturile sale, Mesager al lui Allah?» El a răspuns: «O zi şi o noapte 
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de găzduire, ca şi ospitaliere pentru trei zile şi orice este mai mult decât atât, devine 
caritate pentru gazdă. Iar oricine crede în Allah şi în Ziua de Apoi, va vorbi frumos sau 
va păstra tăcerea.»” (Bukhari) 

  Manierele cu privire la onorarea musafirului includ şi primirea călduroasă, cu o faţă 
zâmbitoare. În mod similar, este obligatoriu pentru oaspete să fie atent la condiţiile de 
existenţă ale gazdei, pe care nu trebuie să o îngreuneze, după cum a spus Profetul Mohammed 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

 „«Nu îi este permis unui musulman să stea cu fratele său până când îl face să 
păcătuiască.» Oamenii au întrebat: «Mesager al lui Allah, şi cum îl face să păcătuiască?» El a 
răspuns: «Rămâne cu el până când nu mai are ce să îi ofere.»” (Muslim) 

 

6. Drepturile săracilor şi nevoiaşilor 
 Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) îi laudă pe cei care cheltuiesc pe Calea Sa pentru a îi ajuta 
pe cei săraci şi nevoiaşi. Acest lucru este bazat pe versetul: 

 „Din a căror avere este un drept hotărât, ~ Pentru cerşetor şi pentru cel lipsit.” 
[Coran, 70:24-25] 

 De fapt, Islamul priveşte oferirea de caritate săracilor şi nevoiaşilor ca fiind una dintre 
cele mai bune fapte. Mai mult, îi avertizează pe cei care îşi ascund economiile şi averile 
pentru a nu cheltui pe Calea lui Allah Al-Hamdi (Călăuzitorul), care spune în Coranul cel 
Nobil: 

 „Cuvioşia nu stă în a vă întoarce feţele spre Răsărit sau spre Apus, ci cuvioşia 
este a crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în Îngeri, în Carte şi în Profeţi, a da din avere – 
în pofida iubirii pentru ea – rudelor, orfanilor, sărmanilor, călătorului, cerşetorului şi 
pentru răscumpărarea robilor ...” [Coran, 2:177]  

 Celor care îşi ţin averile fără a oferi drepturile săracilor şi nevoiaşilor aşa cum a 
poruncit Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), le este promisă pedeapsă dureroasă de la Allah Al-
'Aziz (Atotputernicul) în Ziua de Apoi. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel 
Sfânt: 

 „... Iar acelora care strâng aur şi argint şi nu le cheltuiesc pe Calea lui Allah 
vesteşte-le osândă dureroasă.” [Coran, 9:34] 

 Din acest motiv, a fost prescrisă Dania (Az-Zakat), care este unul dintre stâlpii 
Islamului. Dania reprezintă un procent dinainte stabilit (de 2,5%) din averea strânsă pe 
parcursul unui an de zile. Musulmanii dau de bunăvoie această sumă pentru a se supune 
poruncii lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Ei plătesc această sumă săracilor şi nevoiaşilor. 

 Dania este obligatorie pentru cei care posedă suma corespunzătoare stabilită pentru 
aceasta. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Nobil: 
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 „Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică 
în Religia Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salat] şi să achite Dania [Az-Zakat]. Şi 
aceasta este credinţa [comunităţii] celei drepte” [Coran, 98:5] 

 Dania are următoarele principii şi condiţii: 

 1. Persoana care plăteşte Dania trebuie să deţină nissab (suma corespunzătoare 
prevăzută de Shari'ah). 

 2. Persoana trebuie să deţină această sumă pe parcursul unui an întreg. Dacă perioada 
este mai mică de un an, atunci Dania nu este cerută. 

 Islamul defineşte anumite categorii de oameni care au dreptul să primească Dania. 
Acest lucru se bazează pe versetul: 

 „Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei 
care ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credinţă], pentru 
eliberatea sclavilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru Calea lui Allah şi pentru călătorul 
aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Al-'Alim, Al-Hakim-
[Atoateştiutor şi Înţelept].” [Coran, 9:60] 

 Islamul impune Dania cu scopul de a smulge sărăcia din societatea Islamică, pentru a 
trata problemele din urma sărăciei, cum ar fi: furtul, crima, atacul persoanelor şi luarea 
proprietăţilor fără drept. În plus, Dania reînvie bunăstarea socială şi sprijinul reciproc între 
membrii societăţii Islamice. Mai mult, Dania este folosită pentru a îndeplini nevoile săracilor, 
nevoiaşilor, plata datoriilor celor care s-au împrumutat şi nu îşi pot plăti datoriile din motive 
întemeiate şi legitime. Mai mult decât atât, plata Daniei purifică inima, sufletul şi de 
asemenea, averea. Cel care deţine o avere nu va deveni egoist şi lacom atunci când îşi plăteşte 
Dania cu inima curată. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Iar aceia ale căror suflete vor fi ferite de zgârcenie, aceia sunt cei care vor 
izbândi.” [Coran, 64:16] 
 Dania purifică inimile celor care sunt mai puţin înstăriţi pentru că vor avea mai puţină 
ură, gelozie şi amărăciune împotriva clasei bogate şi oamenilor din societate, pentru că 
aceştia, plătesc întocmai drepturile şi taxele fraţilor lor mai săraci. 

 Allah Al-'Alaa (Preaînaltul)  îi avertizează pe cei care refuză să plătească Dania, cu o 
pedeapsă severă: 

 „Să nu creadă aceia care sunt zgârciţi cu ceea ce Allah le-a dăruit din harul Său 
că aceasta este spre binele lor! Dimpotrivă, aceasta este spre răul lor, căci cele cu care au 
fost zgârciţi li se vor încolăci [în jurul gâturilor] în Ziua de Apoi. A lui Allah este 
moştenirea cerurilor şi a Pământului şi Allah este Al-Khabir [Bineştiutor] al celor pe 
care le împliniţi.” [Coran, 3:180] 

 

7. Drepturile angajaţilor 
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 Islamul a definit un set de reguli cu privire la muncă şi forţele de muncă. În 
conformitate cu învăţăturile Islamice, un angajator trebuie să stabilească o relaţie dreaptă şi 
cordială cu angajaţii. Această relaţie trebuie să fie bazată pe egalitate, bunăvoinţă şi 
fraternitate în Islam. Acest lucru se bazează pe hadith-ul Profetului   (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!), care a spus : 

 „Muncitorii şi sclavii tăi sunt fraţii tăi pe care Allah i-a pus sub comanda ta. 
Oricine are pe cineva sub comanda sa, trebuie să îl hrănească din ceea ce el mănâncă, să 
îl îmbrace cu ceea ce el se îmbracă şi nu trebuie să îi impună mai mult decât capacitatea 
sa. Dar dacă îi împovărezi, ajută-i.” (Bukhari) 

 Mai mult, Islamul susţine onoarea şi demnitatea angajaţilor. Este relatat că Profetul 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Cel mai bun venit este cel obţinut prin muncă cinstită.” (Ahmad) 

 Mai mult decât atât, Islamul impune ca un angajator să declare salariul angajatului, 
înainte ca acesta să înceapă lucrul. 

 Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a asigurat 
drepturile angajatului şi salariul pe care acesta îl va primi. Este relatat că Profetul   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „În Ziua de Apoi, sunt adversarul a trei persoane: cel care a dat în numele meu şi 
apoi a trădat, cel care a înrobit un om liber şi a cheltuit preţul său şi cel care a angajat 
un om, dar nu i-a oferit salariul pe care îl merita.” (Baihaqi) 

  Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  i-a cerut 
angajatorului să îşi plătească salariatul înainte ca sudoarea sa să se usuce. (conform unui 
hadith de Ibn Majah) 

 

8. Drepturile angajatorului 
 În mod egal, Islamul îi cere angajatului să menţină relaţii bune cu angajatorul său şi să 
îşi îndeplinească datoriile faţă de angajator cu cele mai bune abilităţi ale sale. Angajaţii nu 
trebuie să îşi neglijeze munca sa. Este relatat că Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Lui Allah Îi place ca un angajat să fie perfect în munca sa.” (Baihaqi) 

  În scopul de a încuraja sinceritatea în muncă şi pentru a proteja demnitatea persoanei, 
Islamul a făcut ca salariul unui angajat să fie cel mai bun câştig al său, dacă este sincer în 
munca sa. Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Cel mai bun câştig este cel câştigat cu podul palmei, cu sinceritate.” (Ahmad) 

 

9. Drepturile celorlalte creaturi şi a mediului înconjurător 
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 Toate animalele de companie trebuie să fie bine hrănite, tratate frumos şi cu blândeţe. 
Este relatat că Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „O femeie a intrat în Iad din cauza unei pisici pe care ea a ţinut-o încuiată până 
când aceasta a murit. Femeia nu a hrănit pisica, nu i-a dat apă să bea şi nici nu a lăsat-o 
să meargă pentru a mânca insectele de pe pământ.” (Bukhari şi Muslim) 

 Animalele nu trebuie să fie supra încărcate cu marfă (pe spatele lor) în aşa fel încât ele 
să nu poată suporta greutatea. Animalele nu trebuie să fie torturate, rănite sau bătute pentru 
niciun motiv. Este relatat că Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!)  a spus: 

 „Allah blesteamă persoana care arde un animal pentru a îl marca sau a-l tatua.” 
(Bukhari şi Muslim) 

 Islamul le interzice oamenilor să aleagă un animal drept ţintă vie. Este relatat că Ibn 
Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a trecut pe lângă un grup de tineri din tribul Quraish, care 
aleseseră o pasăre drept ţintă. Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a întrebat despre 
persoana care a făcut acest lucru şi apoi a spus: 

 „Allah o blesteamă pe persoana care face aşa ceva.” (Bukhari şi Muslim) 

 Islamul condamnă oamenii care mutilează animalele după ce le omoară. De asemenea, 
Islamul interzice abuzul sau rănirea animalelor, aşa cum este menţionat în hadith-ul relatat de 
Ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!): 

 „Călătoream în compania Mesagerului lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) . El   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a mers să răspundă chemării 
naturii. În timp ce era plecat, am văzut o pasăre cu doi pui ai săi. Noi am luat puii şi pasărea 
mamă zbura deasupra noastră. Atunci când Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!)  s-a întors, a observat ce făcusem noi. El   (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!)  a întrebat: «Cine a agitat această pasăre luându-i puii, să îi pună puii 
înapoi!»  Apoi a văzut o colonie de furnici pe care noi am ars-o şi a spus: «Cine a ars 
aceasta?» Noi am răspuns: «Noi.» El a spus: «Cu adevărat, nimeni nu ar trebui să chinuie 
cu foc în afară de Domnul Focului.»” (Abu Dawud) 

 De asemenea, Islamul porunceşte milă în timp ce animalele sunt sacrificate pentru 
hrană. Nu este permis să se ascută cuţitul în faţa animalului care va fi sacrificat sau în 
prezenţa altor animale. Nu este permisă omorârea lor prin ruperea gâtului, lovire, 
electrocutare etc., sau a se începe jupuirea acestora înainte ca ele să fie moarte. Profetul 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Cu adevărat, Allah porunceşte să fiţi blânzi în toate. Deci, dacă ucideţi, ucideţi 
într-o manieră bună, iar dacă sacrificaţi, sacrificaţi într-o manieră bună. Aşadar, 
ascuţiţi-vă cuţitul pentru a face procesul de sacrificare mai uşor şi mai rapid.” (Muslim) 

 În acelaşi timp, Islamul ne porunceşte să omorâm animalele sau insectele periculoase 
sau dăunătoare pentru a proteja oamenii de răul animalelor, pentru că viaţa oamenilor este 
sacră în faţa lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul), pentru că Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) a făcut 
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omul cea mai onorabilă creatură de pe Pământ. Prin urmare, dacă în faţa lui Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) drepturile animalelor au un rol important, drepturile oamenilor sunt mai presus 
decât ele! Allah Al-Ahad (Unicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam și i-am purtat pe ei pe uscat şi pe mare şi le-am 
dat lor ca hrană felurite bunătăţi şi i-am ales pe ei înaintea multor altora dintre cei pe 
care i-am creat.” [Coran, 17:70] 

 Acest tip de tratament blând şi drept nu este poruncit numai pentru a proteja animalele 
de cruzime, ci, de asemenea, el ispăşeşte păcatele unui musulman şi acest lucru devine pentru 
el un motiv de a fi acceptat în Paradis, cu voia lui Allah Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Este 
relatat că Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „«În timp ce un om mergea pe drum, suferea de o sete cumplită. A găsit o fântână, a 
coborât în ea, şi-a potolit setea, apoi s-a întors sus. Când a ajuns la partea de sus a fântânei, a 
văzut un câine gâfâind şi lingând noroiul de sete. Omul şi-a spus: «Acest câine suferă de sete 
aşa cum am suferit şi eu.» Aşa că a coborât în fântână din nou, a umplut pantoful cu apă şi 
ţinând pantoful în dinţi a urcat iar şi i-a dat câinelui să bea apă. Allah l-a lăudat şi i-a acceptat 
fapta (făcută din milă) şi i-a iertat păcatele.» Oamenii au întrebat: «Mesager al lui Allah, 
suntem răsplătiţi pentru ceea ce facem pentru animale?» El   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!)  a răspuns: «Da, într-adevăr. În fiecare suflet viu este răsplată.»” (Bukhari) 

 Islamul permite să benificiem de fructele pomilor, dar interzice tăierea sau ruperea 
ramurilor acestora fără un motiv real. Din contră, Islamul porunceşte păstrarea copacilor şi 
încurajează orice proces de reproducere sau activităţi care ajută la creşterea mai multor 
copaci. Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Dacă Ora (Zilei de Apoi) vine atunci când unul dintre voi ţine în mână un răsad 
de palmier (ce urmează a fi plantat), atunci dacă el îl poate planta înainte de a fi ridicat, 
trebuie să o facă.” (Ahmad) 

 Islamul consideră plantarea unei plante folositoare sau a unui copac drept o caritate, 
pentru care musulmanul este răsplătit. Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!)  a spus: 

 „Niciodată un musulman nu plantează sau cultivă ceva din care o pasăre, un om 
sau animal mănâncă, fără a avea o răsplată pentru această caritate.” (Muslim) 

 

10.  Alte drepturi 
 Islamul reglementează anumite drepturi pentru străzi şi locurile publice. Este relatat că 
Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „«Evitaţi să staţi pe marginea drumului (sau pe trotuare).»  Companionii care erau 
prezenţi în acel moment au spus: «Mesager al lui Allah, marginile drumului sunt locuri unde 
putem sta, vorbi şi ne bucura.» Auzind acestea, Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!)  a spus: «Dacă nu puteţi evita statul pe trotuare, atunci daţi 
trotuarelor drepturile lor.» Apoi companionii au întrebat: «Şi care sunt drepturile 
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trotouarelor?» Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a 
răspuns:  «Coborârea privirii (atunci când trece o femeie), îndepărtarea lucrurilor care 
pot dăuna, răspunsul la salut (salam), poruncirea binelui şi interzicere răului.»” 
(Bukhari şi Muslim) 

 De asemenea, mai este relatat că Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!)  a spus: 

 „Îndepărtarea oricărui obiect dăunător de pe drum este o caritate (care este 
răsplătită şi preţuită de Allah.)” (Bukhari) 

  Pe lângă aceasta, mai este relatat că Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  ne-a povăţuit: 

 „«Să vă temeţi de cele două fapte care aduc blestemul.» Companionii prezenţi au 
întrebat: «Mesager al lui Allah, care sunt cele două fapte care aduc blestemul?» Mesagerul lui 
Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a răspuns: «Persoana care răspunde 
chemării naturii pe drumurile publice sau în umbră, unde oamenii se odihnesc.»” 
(Muslim) 

 În general, Islamul porunceşte musulmanilor să fie atenţi şi grijulii unul faţă de 
celălalt, indiferent unde se află. Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a 
spus: 

 „Similitudinea musulmanilor în grija, dragostea şi blândeţea unuia faţă de 
celălalt este ca şi corpul uman: dacă unul dintre organe doare, acesta solicită întregul 
corp să devină febril şi să rămână treaz.” (Bukhari) 

 De asemenea, Islamul le porunceşte musulmanilor să se străduiască pentru binele 
fratelui lor musulman: 

 „Niciunul dintre voi nu este cu adevărat credincios până când nu iubeşte pentru 
fratele său ceea ce iubeşte pentru el.” (Bukhari) 

 În timp de nevoi, Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „«Credincioşii sunt unul pentru celălalt precum o structură fermă, susţinându-se 
unul pe celălalt.»  Apoi şi-a unit degetele.” (Bukhari) 

 Musulmanilor le este interzis să se abandoneze unul pe celălalt, după cum Profetul 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Pe oricare dintre voi care nu susţine un alt musulman atunci când drepturile 
sale sacre sau onoarea sa sunt încălcate; Allah îl va părăsi în momentul în care are 
nevoie de ajutorul Lui. Nimeni nu ajută un musulman atunci când onoarea sau 
drepturile lui sacre sunt încălcate, fără ca Allah să îl ajute atunci când acesta are nevoie 
de ajutorul Lui.” (Abu Dawud) 

 Cu toate acestea, în cazul în care aceste drepturi nu ar fi fost aplicate, atunci ar fi 
rămas ca idei şi vise numai în minţile oamenilor. Dacă nu există nicio autoritate care să le 
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pună în aplicare, atunci aceste drepturi rămân doar idealuri utopice. Este relatat că Profetul 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

 „Ar trebui să opriţi o persoană ignorantă de la a face rău. Ar trebui să forţaţi 
acea persoană ignorantă să facă fapte bune, altfel, Allah va grăbi o pedeapsă asupra 
voastră.” (Abu Dawud şi Tirmidhi) 

 Prin urmare, pentru a proteja şi păstra asemenea drepturi ale omului într-o societate 
Islamică, Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) i-a revelat Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) poruncile Sale. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) porunceşte să nu se 
depăşească aceste limite şi stabileşte pedepse şi legi, care sunt cunoscute drept hudud 
(pedepse prescrise) sau pedepse capitale. De asemenea, Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) 
impune anumite pedepse în Viaţa de Apoi.  

 Vom enumera mai jos numai câteva dintre poruncile  care cuprind „a face” sau „a nu 
face”, pe care Islamul le-a poruncit: 

 „Şi nu luaţi sufletul pe care Allah l-a socotit oprit, decât pe drept! Dacă cineva a 
fost omorât pe nedrept, atunci dăm Noi putere celui mai înrudit cu el, însă acesta să nu 
se întreacă în omor14, căci el este ajutat [de lege]!”  [Coran, 17:33] 
 Islamul interzice orice act de agresiune împotriva demnităţii şi vieţii private ale 
oamenilor. De fapt, astfel de acte de agresiune sunt cunoscute ca fiind păcate majore în Islam. 
Allah Al-'Aziz (Atotputernicul)  spune în Coranul cel Nobil: 

 „Spune: «Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: Să 
nu-I asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-I omorâţi pe copiii voştri de teama 
sărăciei15, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă, cât şi lor; nu vă apropiaţi de cele 
ruşinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse16; nu ucideţi sufletul pe care l-
a oprit Allah, decât pe drept17!» Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veţi 
pricepe!” [Coran, 6:151]  
  Mai mult, Islamul interzice toate faptele care sunt clasificate ca ruşinoase sau care 
promovează indecenţa într-o societate. Prin urmare, toate faptele care conduc la indecenţă 
sunt interzise în Islam. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul)  spune în Coranul cel Glorios: 

 „Şi nu vă apropiaţi18 de preacurvie19, căci ea este o josnicie! Şi rău drum este ea!” 
[Coran, 17:32]  
  Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) a interzis toate tipurile de agresiune împotriva averii şi 
proprietăţii altora. În Islam, sunt interzise toate tipurile de furt, înşelăciune, etc.  Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în următorul hadith, spune: 

 „Cel care ne înşeală,  nu este dintre noi.”  (Ibn Majah) 

                                      
14 El nu poate cere aplicarea legii talionului decât faţă de ucigaş 
15 Aluzie, în primul rând, la îngroparea fetelor nou-născute în Arabia păgână 
16 Ascunse în inimă, ca invidia, intenţiile rele etc 
17 Decât în situaţiile bine stabilite de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul)  
18 Nu faceţi lucruri care să conducă la preacurvie, cum sunt sărutul, mângâierea, privitul la femeile goale etc 
19 Prin preacurvie se traduce cuvântul arab „zina”, care înseamnă o relaţie sexuală între bărbat şi femeie în afara 
căsătoriei 
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 Camăta şi dobânda sunt interzise în Islam pentru nedreptatea pe care o răspândesc în 
sistemul economic, afectând multă lume, mai ales pe cei săraci. Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica [în Ziua de Apoi] decât aşa cum 
se poticneşte cel atins de Şeitan şi această [pedeapsă] pentru că ei zic: «Şi negustoria e ca 
şi camăta», în vreme ce Allah a îngăduit negoţul, dar El a oprit camăta. Cei cărora le 
vine povaţă de la Domnul lor şi se opresc, aceia au [iertare] pentru ceea ce au făcut mai 
înainte şi lucrul lor este la Allah [pentru judecată], dar cei care o fac mai departe, aceia 
vor fi oaspeţii Focului şi ei în el vor rămâne veşnic.” [Coran, 2:275]  
 Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a interzis toate tipurile de înşelăciune şi trădare. Allah 
Al-'Azim (Cel Măreţ) spune: 

 „O, voi cei care credeţi! Nu-L vicleniţi pe Allah şi pe Trimis! Nici nu vicleniţi 
asupra celor ce v-au fost încredinţate, cu bună ştiinţă.20” [Coran, 8:27]  
 Islamul interzice arogarea dreptului exclusiv. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nimeni nu caută să îşi aroge un drept exclusiv, cu excepţia unui răufăcător.” 
(Muslim)  
 De asemenea, Islamul interzice toate tipurile de corupţie şi mită, după cum Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus:   

  „Fie ca Allah să-l blesteme pe cel plăteşte mita şi pe cel care-o primeşte.” (Abu 
Dawud)  
 Interdicţii similare sunt impuse tuturor căilor necinstite şi ilegale de a primi bani: 

 „Nu vă luaţi unii altora averile pe nedrept şi nu-i ademeniţi cu ele pe judecători, 
ca să mâncaţi o parte din averile oamenilor pe nedrept şi cu bună ştiinţă.” [Coran, 
2:188]  
 Islamul condamnă abuzul de putere, folosirea poziţiei sociale sau a autorităţii pentru 
obţinerea câştigurilor personale. De fapt, Islamul împuterniceşte conducătorul să recupereze 
toate bunurile care au fost luate prin mijloace abuzive şi să le depună în trezoreria statului 
Islamic. 

 „Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a numit un om 
din tribul Asad, pe nume Lutbiya, responsabil cu colectarea de sadaqa21. Atunci când acesta s-
a întors, a spus: «Acesta este pentru tine (în trezorerie) şi acesta este al meu, l-am primit 
cadou.» Relatatorul a spus: «Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) se afla la amvon, L-a lăudat şi preaslăvit pe Allah, apoi a spus: „Ce spui de un 
funcţionar al statului care, după o misiune primită, vine şi spune: «Acesta este pentru 
tine, iar acesta mi-a fost dat mie ca şi cadou.» De ce nu a rămas el în casa tatălui său sau 
a mamei sale să vadă dacă o să-i fie aduse cadouri sau nu.  Pe Cel în Mâna căruia se află 
viaţa lui Mohammed, niciunul dintre voi nu va lua nimic din acesta fără ca în Ziua 
Judecăţii să nu ducă pe gâtul lui o cămilă care scoate sunetul gutural, sau o vacă care 
muge, sau o oaie care behăie.” Apoi şi-a ridicat mâinile până puteam vedea albul de la 
subsuoară şi a spus de două ori: „O, Allah, eu am transmis (poruncile Tale).”»”  (Muslim)  

                                      
20 Toate cele care se încredinţează oamenilor, cum sunt bunurile, familia sau secretele 
21 Caritate, milostenie 
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 Islamul interzice toate tipurile de substanţe toxice care afectează creierul. În Coranul 
cel Nobil găsim porunca lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul):   

 „O, voi cei care credeţi! Vinul22, jocul de noroc, pietrele ridicate [idolii] şi săgeţile 
[pentru prezicere] sunt numai murdării din lucrătura lui Şeitan. Deci feriţi-vă de ele ca 
să izbândiţi!” [Coran, 5:90]    
 Toate tipurile de vătămări aduse persoanelor sau animalelor, fie că sunt corporale sau 
calomnii, mărturii false etc., sunt, de asemenea, interzise în Islam. Versetul Coranic 
atenţionează: 

 „O, voi cei care credeţi! Feriţi-vă cu străşnicie de bănuieli, căci unele bănuieli 
sunt păcat! Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii! Oare voieşte vreunul dintre voi 
să mănânce carnea fratelui său mort?23 [Nu!] Voi aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică de 
Allah, fiindcă Allah este At-Tawwab, Ar-Rahim [Iertător, Îndurător].” [Coran, 49:12]  
 Acest verset susţine onoarea şi demnitatea omului şi interzice defăimarea lui. Allah 
Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Iar aceia care îi vor necăji pe dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase, fără ca ei 
să fi agonisit [ceva pentru care să merite aceasta], aceia vor avea parte de ponegrire şi de 
păcat învederat.” [Coran, 33:58]  
 În Islam, o importanţă majoră este acordată vieţii private a omului  şi este interzisă 
orice fel de încălcare a acesteia. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune:    

 „O, voi cei care credeţi! Nu intraţi în alte case afară de casele voastre, înainte de a 
cere îngăduinţa şi de a-i saluta pe sălăşluitorii lor! Aceasta este mai bine pentru voi. 
Poate că voi veţi lua aminte! ~ Iar dacă nu găsiţi pe nimeni în ele, nu intraţi până ce nu 
vi se îngăduie vouă! Iar dacă vi se spune vouă «Întoarceţi-vă!», atunci întoarceţi-vă! 
Aceasta este mai curat pentru voi, iar Allah este Al-'Alim [Bineştiutor] a ceea ce faceţi 
voi.” [Coran, 24:27-28]  
 Dreptatea este una dintre elementele de bază ale Religiei Islamice. Nu este permisă 
nedreptatea faţă de cineva, nici chiar faţă de propria persoană. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) 
spune: 

 „Allah porunceşte dreptatea, împlinirea faptei bune şi dărnicia faţă de rude şi El 
opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca voi să vă 
aduceţi aminte. ~ Ţineţi-vă legământul faţă de Allah, după ce l-aţi făcut şi nu călcaţi 
jurămintele după ce le-aţi întărit şi după ce L-aţi luat pe Allah drept chezaş pentru voi, 
căci Allah ştie ceea ce faceţi,” [Coran, 16:90-91]  
 Într-un hadith Qudsi, Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune: 

 „O, robii Mei! Am interzis nedreptatea pentru Mine, şi am interzis-o printre voi, 
aşa că nu vă faceţi rău unul altuia.”  (Muslim)  
 De fapt, Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) interzice nedreptatea şi faţă de cei care diferă 
de musulmani prin credinţă şi religie. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) le-a cerut musulmanilor să 
fie buni şi corecţi faţă de nemusulmanii rezidenţi într-un stat Islamic. Allah Al-Hakim (Cel 
Înţelept) spune în Coranul cel Glorios:   

                                      
22  Vinul - şi prin analogie - orice băutură spirtoasă cu efect asemănător 
23 Ponegrirea cuiva a fost asemuită cu mâncarea cărnii unui frate, lucru respins de firea omenească 
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 „Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, 
din pricina Religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte 
buni şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi.24” [Coran, 60:8]  
 Islamul interzice insultarea credinţei nemusulmanilor, chiar dacă sunt provocaţi, 
musulmanii nu trebuie să răspundă la fel. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune:   

 „Nu-i ocărâţi pe aceia care sunt invocaţi afară de Allah, ca să nu-L ocărască ei pe 
Allah, întru duşmănie şi nepricepere! Astfel am împodobit Noi [în ochii] fiecărei 
comunităţi făptuirea sa. Apoi, la Domnul lor va fi întoarcerea lor şi El le va vesti despre 
ceea ce au făptuit ei.” [Coran, 6:108]  
 De fapt, Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) le-a cerut musulmanilor să folosească un dialog 
corect şi bine argumentat. 

 „Spune: «O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: 
să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii 
drept dumnezei, în afară de Allah. Apoi dacă ei vor întoarce spatele, spuneţi-[le]: 
mărturisiţi [cel puţin] că noi suntem supuşi!».” [Coran, 3:64]  
 Mai mult, Islamul interzice orice fel de stricăciune sau nedreptate, fie ea socială, 
politică sau morală. Este poruncit de către Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul): 

 „Nu faceţi stricăciune pe Pământ, după buna lui întocmire25, ci chemaţi-L pe El 
întru frică şi nădejde, căci îndurarea lui Allah este aproape de aceia care săvârşesc 
bine.” [Coran, 7:56] 
 Islamul interzice, de asemenea, obligarea nemusulmanilor la convertire. Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Şi de-ar fi voit Domnul tău, toţi cei de pe Pământ ar fi crezut laolaltă! Şi oare tu 
îi sileşti pe oameni ca să fie credincioşi?” [Coran, 10:99]   
 Acest lucru nu înseamnă că musulmanii nu trebuie să îi cheme pe alţii la credinţa 
monoteistă Islamică, transmiţând mai departe Mesajul lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) 
oamenilor, ci indică faptul că trebuie să cheme la Islam într-o manieră blândă şi înţeleaptă. 
Islamul are o misiune destinată întregii omeniri, şi nu regională sau etnică, dar, cu siguranţă, 
Călăuzirea este în Mâna lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) şi nu în mâinile oamenilor. 

 Islamul porunceşte consultarea între oameni şi conducători în adoptarea de hotărâri în 
legătură cu treburile generale ale comunităţii, atunci când nu există texte explicite în Coran 
sau în Sunnah. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune: 

 „...iar pentru treburile lor [ţin] sfat laolaltă...”  [Coran, 42:38]  
 Islamul porunceşte, de asemenea, returnarea tuturor lucrurilor proprietarilor de drept, 
iar judecata între oameni să fie dreaptă. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune în Coranul cel 
Glorios:  

                                      
24 Allah nu le interzice dreptcredincioşilor să le facă bine necredincioşilor care nu au luptat împotriva 
musulmanilor şi nu i-au alungat pe ei din căminele lor şi să-i trateze pe ei cu dreptate, fiindcă Allah îi iubeşte pe 
cei drepţi, însă El le interzice să şi-i ia ca aliaţi pe necredincioşii care au luptat împotriva musulmanilor, din 
pricina religiei lor, i-au alungat pe ei din căminele lor şi i-au ajutat pe alţii să-i alunge din căminele lor. Acei 
musulmani care şi-i fac aliaţi sunt nelegiuiţi 
25 După ce Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) l-a creat şi l-a rânduit astfel încât să fie potrivit pentru toate făpturile Sale 
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 „Allah vă porunceşte să daţi înapoi stăpânilor lor lucrurile încredinţate, iar dacă 
judecaţi între oameni, să judecaţi cu dreptate! Cât de minunat este acest lucru la care vă 
povăţuieşte Allah! Allah este As-Sami' [şi] Al-Basir [Cel care Aude Totul şi Cel care 
Vede Totul]!” [Coran, 4:58]  
 Islamul le porunceşte oamenilor să-i ajute pe cei asupriţi chiar şi prin folosirea forţei, 
dacă este necesar. Acesta se bazează pe versetul din Coranul cel Nobil:  

 „Şi ce este cu voi de nu luptaţi pe Calea lui Allah, şi pentru bărbaţii, femeile şi 
copiii slabi care zic: «Doamne! Scoate-ne pe noi din cetatea asta cu neam nelegiuit şi dă-
ne nouă din partea Ta un ocrotitor şi dă-ne nouă din partea Ta un ajutor!».” [Coran, 
4:75]  
 Islamul stabileşte un sistem sau o autoritate executivă pentru binele întregii societăţi. 
Având în vedere faptul că există anumite categorii de persoane, aşa cum am subliniat mai sus, 
care comit nedreptăţi dacă nu se iau măsuri severe împotriva actelor infracţionale, acest 
sistem este realizat pentru a asigura dreptul fiecărui individ al societăţii. De asemenea, acest 
sistem monitorizează şi reglementează implementarea acestor drepturi, prevenirea oricărui act 
de agresiune şi aplicarea adecvată a legilor împotriva celor care le încalcă.  

 Ceea ce urmează este un rezumat al câtorva dintre diferitele sisteme Islamice, care 
sunt componentele sistemului executiv general. 

 

Sistemul judiciar în Islam 
 

 Sistemul  judiciar este un sistem administrativ independent în statul Islamic, conceput 
pentru a găsi soluții la toate tipurile de conflicte juridice dintre diferiţi reclamanţi. Sistemul este 
structurat în aşa fel, încât să asigure dreptatea între oameni, să oprească oprimarea şi să-i 
pedepsească pe opresori. Sistemul Islamic urmează poruncile lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) şi 
ale Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), conform Coranul şi 
Sunnei (Tradiţia Profetică). 

 Existe criterii bine stabilite pentru judecătorul care aplică pentru un post în sistemul 
judiciar Islamic. Solicitantul trebuie să fie matur, cu judecata sănătoasă, capabil mental şi sănătos, 
pentru a depăşi  toate dificultăţile şi provocările pe care le presupune această muncă. El trebuie să 
cunoască foarte bine Shari'ah (Legislaţia Islamică şi principiile legale şi ilegale în Islam), de 
asemenea, trebuie să fie conştient de lucrurile lumeşti, astfel încât să nu poate fi înşelat sau 
dezinformat. El trebuie să aibă capacitatea de a da verdicte atât în domeniile lumeşti, cât şi în cele 
religioase. Un judecător trebuie să fie onorabil, demn, cinstit şi cu un caracter moral ridicat. El 
trebuie să fie un om de o conduită şi poziţie verticală, astfel ca hotărârile lui să fie unanim 
acceptate de către părţile aflate în litigiu.  

 Islamul prescrie un cod specific de conduită pentru judecători, care trebuie să fie 
respectat. Următoarea scrisoare, trimisă de al doilea calif al Islamului, Omar ibn Al-Khattab 
(Allah să fie mulţumit de el!), unuia dintre judecătorii desemnaţi, oferă liniile directoare 
pentru toţi judecătorii musulmani: 

 „De la al doilea calif, Omar ibn Al-Khattab, robul lui Allah, pentru Abdullah ibn 
Qais, As-salamu aleikum. Judecata între oameni este un act meticulos şi obligatoriu, care ar 
trebui să fie respectat şi împlinit în mod corespunzător. Tu ar trebui (să încerci cât mai bine) 
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să îi înţelegi oamenii care vin în faţa ta. Mai mult, nimeni nu beneficiază de un drept care nu 
este îndeplinit. Acordă o atenţie egală şi un regim corect de şedere  oamenilor din tribunalul 
tău, astfel încât o persoană influentă să nu poată profita datorită statutului său, şi astfel o 
persoană slabă nu-şi va pierde încrederea în justiţia din curtea ta (instanţa de judecată). 
Reclamantul trebuie să prezinte o dovadă evidentă, iar inculpatul trebuie să facă un jurământ 
dacă el a respins sau a negat afirmaţia reclamantului. Discutând, oamenii pot alege să 
ajungă la o înţelegere între ei, însă nicio înţelegere nu este acceptată în cazul în care un 
lucru ilegal este interpretat ca fiind legal sau invers. În cazul în care aduci o hotărâre într-o 
zi, iar mai apoi, la revizuirea acesteia, vei descoperi că ai făcut o greşeală, şi sentinţa 
dreaptă, este de fapt, alta decât adusă ca verdict, atunci redeschide cazul şi anunţă sentinţa 
cea dreaptă. Trebuie înţeles că revenirea la sentinţa dreaptă în judecată este mult mai bine 
decât adâncirea în minciună. Încearcă să înţelegi problemele confuze, a căror rezolvare nu se 
regăsesc nici în Coran, nici în Sunnah Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), să studiezi hotărârile asemănătoare, sentinţele şi cazurile, şi numai 
după ce ai obţinut cunoştinţe adecvate evaluează cazurile tale. Apoi, alege sentinţa cea mai 
iubită de Allah şi, în ochii tăi, cea mai apropiată de adevăr. Oferă şansa reclamantului care 
pretinde o chestiune neavând dovada prezentă, ca într-o perioadă de timp să-şi prezinte 
dovada. În cazul în care reclamantul aduce dovezile sale evidente, adjudecă cazul în favoarea 
sa. Dacă nu, atunci hotărăşte împotriva lui. Toţi musulmanii sunt consideraţi de încredere 
atunci când depun mărturie într-un caz, cu excepţia acelora care au fost condamnaţi pentru 
comiterea oricărui act ruşinos în societatea Islamică, sau sunt persoane cunoscute pentru 
mărturie falsă, sau sunt apropiaţi sau rude îndepărtate reclamantului. Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul) ştie toate secretele ascunse ale oamenilor şi te va Ajuta în judecata ta, prin 
oferirea dovezilor.Mai mult decât atât, nu trebuie să-ţi faci griji, să de vii intolerant sau să te 
plângi de disputele care apar între oameni, pentru că atunci când faci dreptate, Allah oferă 
răsplată, la fel cum face şi pentru cei răbdători. Dacă o persoană are un suflet bun şi pur în 
faţa lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), El cu siguranţă va îmbunătăţi relaţiile acestei 
persoane cu opinia publică.” (Tirmidhi) 
 În societatea Islamică, fiecare individ, indiferent de credinţa sa, statutul sau poziţia 
socială, are anumite drepturi imuabile, care includ următoarele: 

 1. Dreptul de a cere a judecată dreaptă împotriva opresorilor: oricine îl poate da în 
judecată pe opresorul său. 
 2. Dreptul egal de audiere în faţa judecătorului. Acesta este bazat pe hadith-ul 
Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care, atunci când l-a 
însărcinat pe Ali (Allah să fie mulţumit de el!) să judece, l-a instruit astfel: 

 „Cu siguranţă, Allah va ghida inima ta şi va  acoperi limba ta cu adevărul. 
Atunci când reclamatul şi inculpatul stau în faţa ta, nu aduce tu nicio hotărâre până 
când nu asculţi declaraţia celui de la doilea, aşa cum l-ai ascultat şi pe primul.” (Abu 
Dawud)   
 3. Dreptul de a fi considerat nevinovat până la demonstrarea vinovăţiei. Mesagerul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Dacă oamenilor li s-ar da (judecată) în funcţie de cerinţele lor, ai vedea oameni 
care ar cere sângele altora şi averile lor. Cu toate acestea, inculpatul trebuie să ofere un 
jurământ.”  (Muslim şi Bukhari) 
 În versiunea lui Baihaqi, găsim: 
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 „Dovada trebuie adusă de către reclamant, iar jurământul trebuie să fie oferit de 
către inculpat.”   
 4. Dreptul ca o simplă bănuială să nu priveze reclamatul de un proces echitabil şi de 
drepturile sale. De exemplu, un suspect nu trebuie să fie torturat în niciun fel, nici supus 
violenţei, cruzimii sau muncilor grele cu scopul de a-l forţa să dea vreo declaraţie. Mesagerul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis acest lucru atunci când a 
spus: 

 „Allah o iartă pe Ummah (comunitatea) mea pentru următoarele: greşeală, 
pentru uitare, şi pentru tot ceea ce a fost forţat să facă.” (Ibn Majah)  
 Al doilea calif, Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!), a afirmat: 

 „O persoană nu va fi responsabilă pentru mărturisirea lui, dacă voi i-aţi provocat 
durere, l-aţi speriat sau l-aţi închis pentru a obţine mărturisirea.”  [Abu Yusuf în cartea sa,  
Al-Kharaj] 
 5. Dreptul ca numai cei cu adevărat vinovaţi să fie pedepsiţi pentru faptele lor. Aceasta 
înseamnă că nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru greşelile altora. Acuzaţia, 
suspiciunea şi pedeapsa trebuie să se limiteze doar la persoana vinovată şi să nu se extindă şi 
asupra membrilor familiei sale. Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Cel care săvârşeşte o faptă bună [o face] pentru sine însuşi, iar cel care face rău 
o face împotriva sa. Domnul tău nu este nedrept cu robii Săi” [Coran, 41:46] 
 Mesagerul lui Allah  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nimeni nu va fi pedepsit pentru  nelegiuirea tatălui sau a fratelui său.” (Nasa'i)  
 

Sistemul de responsabilitate  în Islam 
(hisbah) 

 
 Hisbah este un sistem voluntar de responsabilitate în Islam, prin care un musulman 
porunceşte binele şi interzice răul aplicând legile Shari'ei, pedepsindu-i pe toţi cei care comit 
păcate în public, de asemenea, pe cei care comit acte ruşinoase şi practică activităţi imorale, 
cum ar fi comerţul cu produse ilegale, monopolizarea nevoilor de bază ale oamenilor, 
înşelatul şi alte activităţi ilegale. Acest lucru este dar pentru a implementa poruncile lui Allah 
Al-Muta'ali (Preaînaltul) din Coranul cel Glorios: 

 „Sunteţi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni. Voi porunciţi ceea 
ce este drept şi opriţi ceea ce este nedrept şi credeţi în Allah…” [Coran, 3:110]  
 Conform acestui sistem, anchetatorii şi inspectorii monitorizează în mod voluntar 
dreptul public, situaţia şi menţinerea facilităţilor publice pentru a proteja persoanele împotriva 
leziunilor corporale în locurile publice. Musulmanul trebuie să se teamă de de pedeapsa lui 
Allah Al-'Aziz (Atotputernicul). Numeroase exemple ale predecesorilor noştri sunt 
menţionate în Coranul cel Sfânt: 
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 „Blestemaţi au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut, prin ce au spus 
David şi Isus, fiul Mariei, şi asta pentru că s-au răzvrătit şi au călcat poruncile, ~ Nu s-
au oprit unii pe alţii de la fărădelegile pe care le-au săvârşit. - Şi ce fapte rele au 
săvârşit! -” [Coran, 5:78-79]  
 În lumina hadith-ului Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), fiecare persoană din societatea Islamică este obligată să aibă un rol activ în 
hisbah, conform abilităţilor sale. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus:   

 „Acela dintre voi care vede un lucru rău trebuie să-l oprească cu mâna, dacă nu 
poate, trebuie să-l oprească cu limba, dacă nu poate, trebuie să-l deteste din inima lui, şi 
acesta este cel mai slab nivel de credinţă.”  (Nasa'i) 
  Mustrarea unei fapte greşite sau unui viciu nu este permisă în cazul în care acest lucru 
provoacă mai mult rău decât bine şi tinde să înrăutăţească situaţia. Cel care interzice răul şi 
porunceşte binele trebuie să se comporte cu discreţie şi înţelepciune. 

 Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a subliniat 
importanţa majoră a drepturilor omului, printr-o singura propoziţie elocventă:    

 „Cu adevărat, sângele, averea şi onoarea unui musulman sunt inviolabile. 
Acestea sunt lucrurile nepermise pentru musulmani, la fel cum interzisă le este lupta în 
această zi sacră (Ziua de Arafah), în această lună sfântă (luna Pelerinajului, Dhul-
Hijjah) şi în acest oraş sacru (Mecca).” (Bukhari) 
 Cele mai multe dintre drepturile omului au fost menţionate, de către Mesagerul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Pelerinajul de Adio, în faţa a celei 
mai mari adunări a musulmanilor din acele timpuri.  

 Legile şi principiile Islamului au fost legiferate pentru a păstra şi apăra drepturile 
omului şi pentru a-i trata cu asprime pe cei care încalcă aceste drepturi.  

 

 Perspectiva Islamică asupra drepturilor 
omului 26 

 
 În următoarele pagini vă vom prezenta o Declaraţie cu privire la drepturile omului în  
Islam, emisă la Cairo. Este important să subliniem că drepturile prezentate în această 
Declaraţie sunt doar linii directoare şi reguli generale, deoarece drepturile şi obligaţiile în 
Islam sunt interconectate între ele, ca şi inelele care se susţin unul pe altul. 

 Principiile şi regulile generale cu privire la drepturile omului în Islam sunt împărţite în 
diferite categorii şi subcategorii, prin urmare, vom face doar un rezumat al acestora. Este 
important să spun totuşi : 

 „Islamul a venit să păstreze toate drepturile omului şi pentru a face oamenii mai 
fericiţi atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi.”   

                                      
26 Dr. Muhammad al-Zuhaili,  Drepturile omului în Islam, p. 400 
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 Încep cu: 

 „În numele lui Allah Ar-Rahman Ar-Rahim (Cel Milostiv, Cel Îndurător)” 
 Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut pe 
voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este 
cel mai evlavios dintre voi. Allah este Al-'Alim [şi] Al-Khabir [Atoateştiutor şi 
Bineştiutor].” [Coran, 49:13]  
 Ţările membre ale Congresului Organizaţiei Islamice au încredere deplină în Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul), Creatorul a tot şi a toate, Cel care recompensează,  Cel care l-a creat pe 
om în cea mai frumoasă formă şi l-a onorat. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) i-a încredinţat 
omului ceea ce El a Creat pe Pământ, ca acesta să construiască pe el şi să-l fructifice în 
favoarea sa. Allah Al-'Alim (Cel Atoateştiutor) i-a cerut să respecte  învăţăturile  şi cerinţele 
Divine şi a lăsat tot ceea ce este între cer şi Pământ să fie în ajutorul omului.  

 Ei cred în faptul că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) este cel care a fost însărcinat cu ghidarea şi transmiterea adevăratei Religii a lui Allah, cel 
care a fost o îndurare pentru întreaga omenire, un eliberator a tuturor sclavilor, un distrugător 
al tuturor tiranilor şi oamenilor aroganţi. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a răspândit Mesajul egalităţii între între toţi oamenii, şi în faţa lui Allah 
Al-Muta'ali (Preaînaltul) oamenii diferă doar prin gradul de evlavie. El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a anulat toate diferenţele dintre oameni, pe careAllah 
Al-'Alim (Cel Atoateştiutor) i-a creat dintr-un singur suflet. 

 

Declaraţia Islamică a drepturilor omului 
  

Această Declaraţie este bazată pe realitatea că Islamul este o credinţa pur 
monoteistă, în care toţi oamenii sunt invitaţi să să-L adore numai pe Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul), fără să-I asocieze niciun fel de partener în adorare. Această credinţă monoteistă, 
Islamul, este cea care a pus bazele reale ale libertăţii oamenilor, a demnităţii şi integrităţii şi a 
declarat eliberarea omului din sclavia altui om.  

Este bazată pe eterna Shari'ah adusă pentru omenire, în ceea ce priveşte păstrarea 
credinţei, religiei, sufletului, minţii, demnităţii şi, de asemenea, se bazează pe complexitatea şi 
moderaţia Legislaţiei Islamice (Shari'ah) în toate hotărârile, verdictele şi  aspectele, unde 
spiritul şi materialul sunt, într-un mod miraculos armonizate, iar inima (emoţiile) şi mintea 
(inteligenţa) sunt respectate şi onorate. 

Noi credem, în conformitate cu Islamul, că drepturile fundamentale şi libertăţile 
publice sunt o parte integrală a credinţei şi religiei Islamice şi nimeni nu are dreptul să le 
interzică parţial sau total.  

De asemenea, credem că nimeni nu are dreptul să încalce sau să ignore aceste drepturi. 
Aceste drepturi fundamentale sunt de origine Divină, fiind revelate Profeţilor (Pacea lui Allah 
fie asupra lor!) în toate Scripturile.  

De fapt, Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) l-a însărcinat pe ultimul Profet al Său pentru 
omenire, pe Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu misiunea de a 
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completa Mesajul Profeţilor anteriori (Pacea lui Allah fie asupra lor!) cu aceste drepturi 
esenţiale. Conform Islamului, respectarea acestor drepturi esenţiale este considerată a fi un act 
de adorare, în timp ce încălcarea lor este considerată a fi un păcat. Fiecare individ, în parte, 
are obligaţia să adere la aceste drepturi. Ummah, ca şi colectivitate, este responsabilă pentru 
respectarea acestor drepturi. 

 În baza celor spuse mai sus, țările membre din organizația Congresului Islamic, au 
declarat următoarele: 
  
 ● Articolul unu 
 Întreaga omenire este ca și o mare familie. Oamenii sunt uniţi prin faptul că sunt toţi 
robii lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) şi  fiii lui Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!). Toți 
sunt egali în termenii demnității umane şi a onoarei. De asemenea, toţi sunt egali în termeni 
de responsabilitate. Nu există rasă, culoare limbă, sex, convingere religioasă, culoare politică, 
statut social sau oricare alt factor de diferenţiere între ei. Credinţa adevărată şi puternică este 
singura garanţie pentru dezvoltarea acestei integrităţi a integrării umane. 
 Toţi oamenii sunt egali în Islam şi nu este nicio preferinţă pentru unul sau altul, cu 
excepția căinţei şi a faptelor bune. 
 
 ● Articolul doi 
 Viaţa este un dar de la Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) şi este garantată fiecărui om. Toţi 
membrii societăţii şi toate ţările trebuie să ia măsuri pentru a proteja aceste drepturi împotriva 
oricăror agresiuni. Nicio viaţă nu trebuie să fie luată fără un motiv legal. 

Nu este permis ca oamenii să se folosească scopuri sau mijloace pentru a ucide fiinţa 
umană. Menţinerea şi conservarea rasei umane este o obligaţie legală. 

Siguranţa fizică a omului este respectată. De asemenea, nimeni nu are dreptul să se 
atingă de siguranţa omului fără a avea un motiv legal. Statul trebuie să îi asigure omului acest 
drept. 

 
● Articolul trei  
În timp ce este folosită forţa, în cazul luptei armate, nu este permis să fie ucişi cei care 

nu au în luptă un rol real (civilii). Persoanele în vârstă, femeile, copiii, persoanele invalide 
(rănite) şi bolnave, au dreptul să fie tratate bine. Prizonierii (de război) au dreptul de a fi 
hrăniţi, îmbrăcaţi şi găzduiţi. Nu este permisă mutilarea cadavrelor celor ucişi în luptă. 
Schimbul prizonierilor de război trebuie făcut. Familiile care sunt separate pe timp de război 
au dreptul să se reunească. 

Este interzis să se taie copacii, să se distrugă recoltele sau să fie ucise animalele, să fie 
dărâmate clădirile sau alte structuri civile ale inamicilor. 

 
● Articolul patru 
Fiecare fiinţă umană are dreptul la integritate şi onoare, atât în timpul vieţii, cât şi 

după moarte. Statul şi societatea trebuie să protejeze corpul (decedatului) şi locurile de veci.  
 
● Articolul cinci 
Familia este unitatea de bază a societăţii. Căsătoria este baza pentru construirea şi 

formarea unei familii. Bărbaţii şi femeile au dreptul să se căsătorească. Nu trebuie să le fie 
impuse restricţii în ceea ce priveşte căsătoria lor, bazate pe rasă, culoare sau naţionalitate. 

Societatea şi statul trebuie să acţioneze pentru a elibera toate barierele pentru 
căsătorie. Mai mult, ele trebuie să încerce să uşureze, să îngrijească şi să protejeze familia. 
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● Articolul şase 
Bărbaţii şi femeile sunt egali în ceea ce priveşte integritatea morală şi onoarea. Femeia 

are drepturi şi obligații legale egale cu cele ale bărbatului. Ea are dreptul la independenţă 
financiară şi are dreptul de a  îşi menţine numele şi prenumele. Bărbaţii trebuie să se 
îngrijească de toate nevoile financiare ale familiilor lor şi trebuie să le ofere toate măsurile de 
protecţie şi îngrijire. 

 
● Articolul şapte 
Fiecare copil născut are dreptul custodiei, creşterii, îngrijirii materiale, educaţiei şi 

atenţiei morale. De asemenea, fătul şi mama trebuie să fie trataţi cu o atenţie deosebită. 
Părinţii şi tutorii au dreptul de a alege felul în care preferă să fie crescuţi copiii lor. Cu 

toate acestea, interesul şi viitorul copiilor trebuie luate în considerare în lumina principiilor şi 
valorilor morale ale Shari'ei. 

Părinţii au propriile lor drepturi faţă de copiii lor. De asemenea, rudele au propriile lor 
drepturi conform legilor şi principiilor Shari'ei. 

 
● Articolul opt 
Fiecare individ are dreptul de a exercita drepturi depline în toate privinţele. În cazul în 

care un individ nu mai este calificat pentru a îşi practica drepturile, în întregime sau parţial, 
atunci trebuie să îi fie desemnat un wali (tutore). 

 
● Articolul nouă 
Educaţia este un drept acordat tuturor, iar căutarea acesteia este o datorie. Oferirea şi 

asigurarea unei educaţii îi revine societăţii şi statului. Statul trebuie să asigure mijloacele de 
educaţie şi să asigure variate medii educaţionale pentru a servi interesului şi bunăstării 
membrilor societăţii. De asemenea, educaţia ar trebui să îi permită omului să înveţe despre 
Islam (ca Religie şi ca mod de viaţă), despre Univers şi cum să folosească mijloacele date de 
acesta în beneficiul şi pentru bunăstarea omenirii. 

Fiecare fiinţă umană are dreptul la educaţie, iar aceasta este asigurată prin diferite 
organizaţii educaţionale, aşa cum sunt familia, şcoala, universitatea etc. Ele trebuie să îi ofere 
mijloacele adecvate, materiale şi religioase, într-o manieră integrată şi echilibrată, care 
consolidează personalitatea omului, credinţa în Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) şi respectul pentru 
drepturile şi îndatoririle omului. 

 
● Articolul zece 
Omul trebuie să cunoască şi să respecte Islamul (care constă în supunerea faţă de 

Allah Al-'Aziz – Atotputernicul), care este Religia naturală (revelată tuturor Mesagerilor lui 
Allah – Pacea lui Allah fie asupra lor!). Prin urmare, nimeni nu are dreptul de a forţa sau de a 
obliga pe cineva să facă ceva împotriva naturii sale. De asemenea, nimeni nu are dreptul de a 
exploata sărăcia, slăbiciunea sau analfabetismul cuiva pentru a îi schimba religia. 

 
● Articolul unsprezece 
Omul se naşte liber şi nimeni nu are dreptul de a îl subjuga, umili, captura sau 

exploata. Nu trebuie să existe o altă robie decât cea faţă de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Toate 
tipurile de colonizare şi imperialism sunt complet interzise. Colonizarea este cel mai rău tip de 
sclavie, iar cei care suferă din această cauză au dreptul să se elibereze din colonizare. 
Asemenea oameni au dreptul de a-şi determina propriul destin. Toţi ceilalţi oameni trebuie să 
susţină cauza corectă şi justă de a lupta împotriva tuturor tipurilor de colonizare şi ocupare. 
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Toţi oamenii au dreptul de a îşi păstra independenţa şi personalitatea şi să aibă controlul 
asupra propriilor resurse naturale. 

 
● Articolul doisprezece 
Fiecare fiinţă umană are dreptul de a circula liber şi de a îşi alege reşedinţa potrivită 

pentru el, în propria ţară sau în afara acesteia. În cazul în care un om este în pericol (în ţara 
sa), el are dreptul de a cere azil într-o altă ţară. Ţara care îi oferă azil trebuie să protejeze acea 
persoană, în cazul în care nu este implicată într-o crimă, caz în care trebuie pedepsită. 

 
● Articolul treisprezece 
Statul şi societatea trebuie să asigure locuri de muncă pentru fiecare persoană aptă. 

Fiecare individ trebuie să se bucure de libertatea de a alege cea mai potrivită slujbă, care 
răspunde atât interesului personal, cât şi celui al societăţii. Un angajat trebuie să se bucure de 
dreptul de siguranţă, precum şi de asigurare socială şi de garanţie. Angajatului nu trebuie să îi 
fie atribuită o sarcină pe care nu este capabil să o îndeplinească. Un muncitor nu trebuie să fie 
forţat împotriva voinţei sale să facă anumite lucruri. El nu trebuie să fie exploatat sau rănit. 
Un muncitor, bărbat sau femeie, fără vreo deosebire, are dreptul la un salariu pe măsură. Nu 
trebuie să existe întârzieri la plata salariilor. Un angajat trebuie să se bucure (anual) de 
vacanţă, promovare, stimulente şi alte drepturi financiare pe care el este îndreptăţit să le 
primească. Angajatul este obligat să  îşi dedice timpul şi eforturile pentru a  îşi face treaba cât 
mai bine. În cazul în care apare un litigiu între angajat şi angajator, statul trebuie să intervină 
pentru a rezolva o astfel de dispută, să facă dreptate şi să forţeze părţile implicate să accepte 
hotărârea luată, fără nicio părtinire. 

 
● Articolul paisprezece 
Orice individ are dreptul la un venit cinstit şi legal. Nu sunt permise monopolizarea 

bunurilor, actele de înţelătorie, rănirea sinelui sau a altora şi nici cămătăria. De fapt, toate 
aceste acte sunt interzise în mod legal. 

 
● Articolul cinsprezece 
Fiecare individ are dreptul la o proprietate legală. În plus, individului îi este permis să 

se bucure de drepturile de proprietate prevăzute,  nu dăunează sufletului său şi nici altor 
membrii ai societăţii sau societăţii în general. Proprietatea privată nu este luată decât pentru 
interesul public şi numai în urma unui schimb corect şi imediat. Nu se confiscă nicio avere 
sau o proprietate fără un motiv legal. 

 
● Articolul şaisprezece 
Fiecare individ are dreptul de  beneficia din producţia proprie materială, literară, 

artistică sau tehnică. De asemenea, fiecare individ are dreptul de a  îşi proteja interesele 
muncii sale, cu condiţia ca aceasta să nu contravină legilor Shari'ei. 

 
● Articolul şaptesprezece 
Fiecare individ are dreptul de a trăi într-un mediu nepoluat şi curat din punct de vedere 

al corupţiei morale. Un asemenea mediu trebuie să îi permită individului să îşi cultive 
caracterul său moral. Atât societatea, cât şi statul trebuie să ofere şi să asigure acest drept 
indivizilor. 

Societatea şi statul trebuie să asigure fiecărui individ asistenţa socială şi de sănătate 
(corespunzătoare şi necesară), beneficiind de toate facilităţile publice, în limitele disponibile. 



DREPTURILE OMULUI ÎN ISLAM  
 

 64  
 

Statul trebuie să asigure condiţii decente de viaţă individului şi persoanelor aflate în 
grija lui. Acest drept cuprinde întreţinerea, îmbrăcămintea decentă, educaţia adecvată, 
îngrijirea medicală şi toate celelalte nevoi de bază. 

 
● Articolul optsprezece 
Fiecare individ are dreptul să trăiască în siguranţă în societate, fie că este vorba despre 

persoană, religie şi credinţă, fie că este vorba despre onoarea familiei, demnitate, membrii 
familiei sau apartenenţa financiară. 

Fiecare individ are dreptul să fie independent în ceea ce priveşte felul în care îşi 
îngrijeşte familia, casa, banii, etc. Nu poate fi susţinută spionarea sau supravegherea unei 
persoane. Nu este permisă denigrarea niciunei persoane, ba mai mult, ceilalţi trebuie să 
protejeze persoanele fizice de ceea ce este ilegal. 

Intimitatea locuinţei este asigurată, iar intrarea în proprietăţile private trebuie să fie 
făcută cu acordul proprietarilor. Proprietăţile private nu trebuie să fie demolate sau confiscate, 
iar chiriaşii nu pot fi daţi afară fără un motiv legal. 

 
● Articolul nouăsprezece 
Toţi indivizii – conducători sau conduşi – trebuie să se bucure de drepturi egale. 
Toţi indivizii au acces la hotărârile judecătoreşti pentru plângerile lor. 
Crima şi pedeapsa se bazează strict pe Shari'ah. 
Fiecare acuzat este nevinovat până la dovedirea vinovăţiei. Un proces corect este 

necesar atunci când sunt date toate asigurările pentru autoapărare. 
 
● Articolul douăzeci 
Nicio persoană nu este arestată sau lipsită de libertate, exilată sau pedepsită fără o 

acţiune juridică adecvată. Indivizii nu trebuie să fie supuşi unor torturi fizice sau psihice sau 
orice alt tratament umilitor. Nimeni nu poate fi supus unor experienţe medicale fără 
consimţământul său şi cu condiţia ca acesta să nu fie în detrimentul sănătăţii sale. În plus, nu 
este permisă împuternicirea unei autorităţi executive pentru a emite anumite legi. 

 
● Articolul douăzeci şi unu 
Este interzis ca o persoană să fie luată ostatică pentru orice motiv sau sub orice formă. 
 
● Articolul douăzeci şi doi 
Fiecare individ are dreptul să îşi exprime opinia, dacă aceasta nu contravine legilor şi 

principiilor Shari'ei. 
Fiecare individ are dreptul să impună binele şi să oprească răul, conform legilor și 

principiilor Shari'ei. 
Mass-media şi informaţiile aduse de aceasta sunt importante pentru societate. Media 

nu trebuie să fie exploatată, abuzată sau folosită pentru a ataca demnitatea Profeţilor lui Allah 
(Pacea lui Allah fie asupra lor!) sau să practice lucruri imorale şi corupte. În plus, toate 
problemele care cauzează lipsa de unitate în cadrul societăţii, cum sunt degradarea morală, 
pericolul sau neîncrederea, sunt, de asemenea, interzise. 

Nu este permis să se genereze o ură naţională, sectarism sau orice alt tip de 
discriminare. 

 
● Articolul douăzeci şi trei 
Paza şi încrederea nu trebuie trădate. Acest lucru este complet interzis, pentru a 

asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 
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Fiecare individ are dreptul să participe la administrarea publică a ţării sale, chiar dacă 
face acest lucru în mod direct sau indirect. Similar, toţi indivizii au dreptul la funcţii publice 
pe baza legilor și reglementărilor Shari'ei. 

 
● Articolul douăzeci şi patru 
Toate drepturile şi libertăţile scrise în această Declaraţie sunt uşor de înţeles în cadrul 

legilor şi principiilor Shari'ei. 
 
● Articolul douăzeci şi cinci 
 
Legile şi principiile Shari'ei sunt singurele surse pentru interpretarea şi clarificarea 

oricărui articol din această Declaraţie. 
 

Cairo, 14 Muharram, 1411 H., corespunzând cu 5/8/1990 
 
 
 

 Stabilirea şi acceptarea drepturilor, mai sus menţionate, conduc pe calea corectă pentru 
construirea unei societăţi Islamice adevărate, care poate fi descrisă după cum urmează: 

 ● O societate în care este dezvoltat conceptul de justiţie, care ştie că nimeni nu este 
superior datorită originii, rasei, culorii pielii sau a limbii vorbite. Omul trebuie să fie în 
siguranţă, ferit de oprimare, umilire şi sclavie. Allah, Creatorul tuturor creaţiilor, a onorat omul, 
pe care l-a aşezat peste toate creaturile Sale:  

 „Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam27 şi i-am purtat pe ei pe uscat şi pe mare28 şi le-
am dat lor ca hrană felurite bunătăţi şi i-am ales pe ei înaintea multor altora din cei pe 
care i-am creat.” [Coran, 17:70] 
 ● O societate, a cărei rădăcini sunt într-un sistem familial puternic, care îi serveşte ca 
nucleu şi bază, oferind stabilitate şi progres. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune Nobilul 
Coran: 

 „O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie…” [Coran, 
49:13]  
 ● O societate în care conducătorul şi cei conduşi sunt egali în faţa Shari'ei (Legislaţia 
Islamică). Deoarece Shari'ah este de origine Divină, în ea nu există discriminare, care este 
permisă în alte societăţi.  

 ● O societate în care autoritatea şi puterea sunt de încredere, în care conducătorul 
urmăreşte să-şi atingă scopurile doar în cadrul Shari'ei.  

 ● O societate în care toată lumea crede în faptul că Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) este 
Adevăratul şi Unicul Stăpân al întregii creaţii şi fiecare parte a creaţiei este angajată în 
beneficiul întregii creaţii al lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul). Tot ce avem este un dar primit 
de la Allah Al-Khaliq (Creatorul), fără ca cineva să aibă dreptul asupra altuia. Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil:  

 „Şi El v-a supus vouă toate cele care se află în ceruri şi care se află pe Pământ; 

                                      
27 Înzestrându-i cu darul vorbirii, cu raţiune, cu capacitatea de a distinge lucrurile şi de a stăpâni peste tot ceea ce 
se află pe Pământ 
28 Le-am creat posibilitatea să se deplaseze pentru a-şi agonisi mijloacele de existenţă 
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toate sunt de la El.” [Coran, 45:13]  
 ● O societate în care toate politicile care guvernează afacerile publice sunt bazate pe 
principiul consultării. Allah Ar-Razzaq (Înzestrătorul) spune în Coran: 

 „Pentru aceia care răspund Domnului lor şi împlinesc Rugăciunea [As-Salat], iar 
pentru treburile lor [ţin] sfat laolaltă29 şi dau Dania [Az-Zakat] din cele cu care îi 
înzestrăm.” [Coran, 42:38]   
 ● O societate care acordă şanse egale tuturor persoanelor conform abilităţilor şi 
potenţialului lor. Fiecare persoană va fi răspunzătoare în faţa Ummah (comunităţii musulmane) 
cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale în această lume şi în faţa Creatorului, în Viaţa de Apoi. 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Fiecare dintre voi este un păstor şi fiecare va fi responsabil pentru turma sa. 
Conducătorul este un păstor şi va fi responsabil pentru turma sa; un bărbat este păstor 
pentru familia sa şi va fi responsabil pentru turma sa; o femeie este păstoriţă pentru casa 
soţului ei şi este responsabilă pentru turma ei; slujitorul este păstor pentru bunăstarea 
stăpânului său şi este responsabil pentru asta. Fiecare dintre voi este un păstor şi este 
responsabil pentru turma sa.” (Bukhari şi Muslim)   
  ● O societate în care atât conducătorul, cât şi cel condus sunt egali în faţa unei instanţe 
judiciare, în cursul procedurilor judiciare. 

 ● O societate în care fiecare persoană reflectă conştiinţa Ummei. Oricine are dreptul de 
a intenta un proces împotriva oricărui infractor, care a comis o infracţiune împotriva 
comunităţii în general. De asemenea, el poate solicita ajutorul oamenilor în acest proces, iar toţi 
martorii infracţiunii au obligaţia să-l ajute şi să nu evite procesul  de justiţie. 

 Caracteristici ale drepturilor omului în Shari'ah (Legislaţia şi Jurisprudenţa Islamică) 
sunt după cum urmează: 

 a. Drepturile omului stabilite în Shari'ah sunt de origine Divină. Acestea nu provin de la 
fiinţe umane, care pot fi influenţate de capriciile, dorinţele, interesele sau ambiţiile personale.  

 b. Drepturile omului sunt corelate cu religia Islamică şi cu credința. Aceste drepturi sunt 
protejate şi conservate prin Hotărâre Divină, de aceea orice încălcare a acestor drepturi este, în 
primul rând, o încălcare a Voinței Divine al lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) şi atrage după sine 
pedeapsa atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. 

 c. Aceste drepturi ale omului sunt cuprinzătoare şi proporţionale cu natura fiinţei 
umane. Ele sunt în acord cu starea naturală, înnăscută, a omului, în funcţie de slăbiciunea sau 
puterea, demnitatea sau umilinţa sa.  

 d. Aceste drepturi ale omului sunt aplicabile fiecărei persoane care se află sub jurisdicţia 
Islamică, indiferent de culoare, rasă, religie, limba vorbită sau statutul social. 

 e. Aceste drepturi sunt constante, ele nu se adaptează nici timpului, nici locului, nici 
condiţiilor sau circumstanţelor. Nici individul, nici societatea nu poate modifica aceste drepturi 
ale omului.  

 f. Aceste drepturi sunt suficiente pentru întemeierea unei societăţi care acordă 
persoanelor o viaţă decentă şi onorabilă, de asemenea, ele sunt o îndurare de la Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul), Stăpânul tuturor lumilor, şi sunt pentru întreaga umanitate, în general. 

                                      
29 Se consultă în adoptarea de hotărâri în legătură cu treburile generale ale comunităţii 
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Ele au rolul de a păstra drepturile politice, sociale, morale şi economice ale omenirii. 

 g. Drepturile omului sunt totuşi limitate şi nu absolute. Aceste drepturi sunt compatibile 
cu principiile şi legile de bază ale Shari'ei. Ele nu sunt în detrimentul interesului şi bunăstării 
societăţii, iar toate persoanele au dreptul să vorbească, să spună adevărul fără nicio ezitare. Toţi 
au dreptul să ofere îndrumări rezonabile, atât timp cât acestea sunt în interesul societăţii. Aceste 
îndrumări se pot da în toate sferele lumeşti sau cele religioase, de asemenea. Cu toate acestea 
există câteva limite care nu trebuie depăşite, altfel, se va ajunge la situaţii haotice în societate. 
Câteva din aceste restricţii sunt următoarele: 

  ● Această libertate pentru un dialog obiectiv trebuie să se bazeze pe înţelepciune şi 
îndrumări corecte. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Cheamă la Calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei 
cum este mai frumos! Domnul tău este mai bine ştiutor al acelora care s-au abătut de la 
Calea Sa şi El este mai bine ştiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” [Coran, 16:125]   
 ● Toate aceste îndrumări trebuie să ia în considerare principiile esenţiale ale Credinţei 
Islamice cum ar fi credinţa în existenţa lui Allah Al-Ahad (Unicul), veridicitatea Mesajului 
Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau alte aspecte de 
acest fel. 

 ● Trebuie evitat ca această libertate de exprimare să aducă ofensive altora, indiferent 
dacă acestea sunt lumeşti sau religioase, cum ar fi defăimarea persoanelor, scandalizându-le, 
sau dezvăluirea secretelor lor. Astfel de acte vor răspândi răutatea printre oameni în societatea 
Islamică sau în orice altă societate. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Nobilul Coran: 

 „Aceia care vor ca printre dreptcredincioşi să se răspândească ticăloşia vor avea 
parte de osândă dureroasă atât în această lume, cât şi în Lumea de Apoi. Allah ştie, în 
vreme ce voi nu ştiţi.” [Coran, 24:19]  
 

 Concepţii greşite cu privire la drepturile 
omului în Islam 

 
 Enumerăm câteva dintre concepţiile greşite notabile cu privire la Religia Islamică şi 
la principiile drepturilor omului în Islam. Trebuie remarcat faptul că majoritatea acuzaţiilor 
false aduse împotriva Islamului ar putea fi direcţionate către iudaism, creştinism sau alte religii, 
din moment ce acestea au coduri religioase care sunt considerate inacceptabile în sistemele de 
viaţă laice moderne. Clarificarea noastră este doar a Principiilor Islamice, atâta timp cât Islamul 
este scutit şi liber de minciuni şi nedreptăţi comise în numele altor religii, care au jucat un rol 
major în reacţiile care au condus la laicismul modern. 
 În Islam, nu a existat niciodată conflict între religie şi ştiinţa raţională, dezvoltarea 
civilizaţiei în cadrul credinţei între Creator, Mesagerii Săi şi în Legile Sale revelate.  
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 ● Prima concepţie greşită 
 Unii susțin că Legislaţia Islamică este restrictivă în libertăţile esenţiale şi este 
incompatibilă cu civilizaţiile avansate din lume, cu conceptele moderne ale drepturilor 
omului. 
 

 Răspunsul la concepţia greşită cu privire la  Shari'ah (Legislaţia 
Islamică) 
 O parte din această concepţie greşită, larg propagată, a fost discutată în introducerea 
acestei cărţi. Subliniem faptul că musulmanii cred în faptul că Legislaţia Islamică este un cod 
complet şi cuprinzător de viaţă, pe deplin adaptabil şi adecvat în principiile şi că Legile sale 
sunt adaptabile fiecărei perioade de timp, fiecărui loc şi tuturor oamenilor. Adevărata libertate 
înseamnă libertatea de a nu fi supus sau oprimat, indiferent dacă acestea provin de la dorinţe 
egoiste sau din hotărâri oligarhice sau ierarhice. Cea mai gravă supunere este cea făcută faţă de 
oricine altcineva în afară de Unicul Domn, Creatorul şi Întreţinătorul (Al-Muqit) omenirii. 
Islamul nu acceptă  persoanele libertine, cele care cred că poate face tot ceea ce doresc. Islamul 
este o Religie cu legătură spirituală între om şi Domnul şi Creatorul său, care include poruncile 
lumeşti de la Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) pentru toate aspectele vieţii, întemeiează legătura 
între om şi Creatorul său, precum şi legătura între om şi societatea în care trăieşte, între alte 
popoare şi naţiuni. Spre deosebire de iudaism, Islamul este o Religie universală, nefiind limitată 
la un anumit popor. Cu toate că şi creştinii pretind universalitatea, ei au deviat de la de la Calea 
care a fost revelată lui Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!), în care a spus: 

 „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” [Matei, 15:24] 
 De asemenea, s-a relatat că Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus celor 
doisprezece ucenici ai săi, care au fost aleşi conform celor douăsprezece triburi evreieşti:   

   „Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile 
următoare: «Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor; 
ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.»” [Matei, 10:5-6] 
 Profetul Islamului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost trimis ca o 
îndurare pentru întreaga omenire. Allah Al-Ahad (Unicul) spune în Coranul cel Nobil:  

 „Şi Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare pentru lumi.” [Coran, 21:107] 
 Shari'ah cuprinde două aspecte:  

 Primul aspect include credinţa, convingerea, actele de adorare şi legile care sunt mereu 
constante, niciodată nu fac subiectul vreunei schimbări indiferent de timp şi de loc. De 
exemplu, As-Salah (Rugăciunea) în Islam este un ritual cu reguli specifice: recitarea din 
Coranul cel Nobil, aplecarea şi prosternarea, oriunde, în Nigeria, Arabia sau Indonezia. Similar, 
pentru Az-Zakat (Caritatea obligatorie, Dania), există sume fixe pentru diferitele categorii de 
bogăţii. Legile de moştenire sunt bine stabilite şi nimeni din societate nu are dreptul să le 
modifice pentru a obţine unele avantaje sau orice altceva. Aceste legi stabile, consolidează 
egalitatea dintre toţi oamenii, deoarece ei sunt în esenţă la fel, oriunde ar trăi.   

 Al doilea aspect include legile, în special cele care reglementează relaţia între om şi 
semenii săi, care sunt într-o formă generală şi în care detaliile sunt lăsate să se fie adaptate 
conform nevoilor, care apar într-o societate care este în permanentă schimbare. Aceste norme şi 
reglementări pot fi modificate şi adaptate într-un cadru general, dar ele trebuie să fie 
supravegheate de specialişti şi jurişti care cunosc şi înţeleg bine principiile Legislaţiei Islamice, 
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precum şi evoluţia societăţii. Principiul consultării (Shura) este un exemplu dintre acestea. 
Acest principiu este menţionat în Coranul cel Nobil într-o formă generală, fără a da detalii 
despre funcţionarea lui, însă, nicio informaţie cu caracter obligatoriu nu există, care să explice 
cum anume se aplică, execută şi se implementează Shura în societatea Islamică, deşi despre 
Sunnah (Tradiţia) Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
Coranul dă unele îndrumări. Această trăsătură de adaptabilitate permite savanţilor musulmani 
să interpreteze detalii ale Shurei, pentru a fi în conformitate cu cerinţele fiecărei vârste şi 
fiecărui loc. Ceea ce se poate aplica unei generaţii sau societăţi poate fi aplicat unei alte 
societăţi cu modificări minore în funcţie de nevoile timpurilor. Această flexibilitate ilustrează 
validitatea, amploarea şi scopul universal al Islamului. 

 

 ● A doua concepţie greşită 
 Unii, dintre cei care nu cunosc adevărurile de bază despre Islam, fie că sunt 
pseudo-oameni de ştiinţă, orientalişti sau duşmani ai Islamului, afirmă că Islamul nu 
respectă drepturile legale a nemusulmanilor din statul Islamic. 
 

 Răspunsul la concepţia greşită cu privire la  drepturile nemusulmanilor 
 Shari'ah prevede un ansamblu variat de obligaţii şi drepturi nemusulmanilor într-o 
societate Islamică. Pentru a respinge această concepţie greşită, poate fi suficient a cita din 
hotărârea generală menţionată în cărţile de Jurisprudenţă Islamică: 

 „Nemusulmanii au aceleaşi drepturi ca şi musulmanii. Ei, de asemenea, au aceleaşi 
obligaţii ca şi musulmanii.” 
 Acesta este regula generală şi din ea provin legile juste şi echitabile care dau 
nemusulmanilor rezidenţi într-un stat Islamic, drepturile lor la securitate, proprietate privată şi 
libertatea religiei. De asemenea, Islamul permite dialogurile religioase cu nemusulmanii, 
poruncind musulmanilor să folosească cele mai bune metodologii în aceste discuţii. Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) spune:  

 „Nu discutaţi cu oamenii Cărţii decât în felul cel mai frumos (cu blândeţe şi cu 
răbdare), afară de aceia dintre ei care sunt nelegiuiţi [cu voi]! Şi spuneţi: «Noi credem în 
ceea ce ni s-a trimis nouă şi vi s-a trimis vouă! Domnul nostru şi Domnul vostru este unul 
singur şi noi Lui îi suntem supuşi [musulmani]».” [Coran, 29:46]  

 Allah Al-'Alim (Cel Atoateștiutor) se adresează celor cu alte credințe și religii spunând:  

 „Spune: «Ce credeţi voi despre acelea pe care le chemaţi (idolii) în locul lui Allah? 
Arătaţi-mi ce au creat ei pe pământ! Sau au ei vreo parte [alături de Allah] la ceruri? 
Aduceţi-mi mie o carte de dinaintea acesteia sau vreo urmă de ştiinţă, dacă voi grăiţi 
adevăr!»” [Coran, 46:4]  
 Islamul interzice obligarea persoanelor de alte religii să se convertească, după cum se 
menţionează în versetul din Coran: 

 „Şi de-ar fi voit Domnul tău, toţi cei de pe Pământ ar fi crezut laolaltă! Şi oare tu îi 
sileşti pe oameni ca să fie credincioşi?” [Coran, 10:99]  
 Atât Coranul, cât şi Sunnah (Tradiţia profetică) Profetului Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ilustrează că libertatea religiei este valabilă pentru toţi, 
în conformitate cu Shari'ah. Istoria Islamică are numeroase exemple de toleranţă arătată 
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nemusulmanilor, în timp ce multe alte societăţi au fost intolerante faţă de musulmani şi chiar 
faţă de propriul popor. 

 Musulmanii trebuie să se poarte corect şi drept faţă de toţi cei care nu sunt rău 
intenţionaţi faţă de musulmani. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din 
pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni 
şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi.” [Coran, 60:8]  
 Toţi cei care poartă război împotriva Islamului, arată duşmănie şi forţează musulmanii 
la exil au parte de un tratament diferit în Islam. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul 
cel Nobil: 

 „Însă Allah vă opreşte să-i luaţi ca aliaţi pe aceia care au luptat împotriva voastră, 
din pricina religiei, şi v-au alungat din căminele voastre şi au ajutat la alungarea voastră. 
Iar aceia care şi-i iau ca aliaţi sunt nelegiuiţi.” [Coran, 60:9] 
  Interacţiunile dintre musulmani şi nemusulmani sunt bazate pe cordialitate şi maniere 
juste. De asemenea, în societatea Islamică, tranzacţiile comerciale sunt permise cu rezidenţii 
sau nerezidenţii nemusulmani.  

 Musulmanii pot mânca din alimentele evreilor şi a creştinilor, de asemenea, un bărbat 
musulman se poate căsători cu o femeie evreică sau creştină, ceea ce va fi explicat mai târziu. 
Trebuie să reamintim că Islamul acordă o atenţie şi importanţă deosebită familiei. Allah Al-
'Aziz (Cel Atoateştiutor) spune în Coranul cel Nobil: 

 „«Astăzi vă sunt îngăduite vouă cele bune. Mâncarea celor cărora li s-a dăruit 
Scriptura vă este îngăduită şi vouă, iar mâncarea voastră le este îngăduită şi lor. [Vă sunt 
îngăduite] femeile virtuoase, dreptcredincioase, dar şi femeile virtuoase ale acelora cărora 
le-a fost dăruită Scriptura înaintea voastră, dacă le daţi zestrea, cu contracte de căsătorie, 
fără să preacurviţi şi fără să le luaţi de ţiitoare». Cel care se leapădă de credinţă, faptele 
lui sunt în deşert, iar în Lumea de Apoi se va afla printre cei pierduţi.” [Coran, 5:5] 
 

  ● A treia concepţie greşită  
 Unii susţin că pedepsele Islamice (hudud) sunt crude, barbare şi încalcă drepturile 
omului. 
 

 Răspunsul la concepţia greşită cu privire la hudud (pedepsele prevăzute) 
 În toate societăţile există un sistem de pedepse pentru infracţiunile penale grave. 
Sistemul modern pedepseşte cu perioade prelungite de închisoare, dar mai mulţi experţi 
criminologi şi sociologi au observat că pedeapsa prelungită de închisoare nu este un factor 
descurajant de succes, şi de cele mai multe ori imprimă un sentiment de pierdere şi inutilitate în 
cel care este închis, iar maliţiozitatea generală a sistemului este percepută ca fiind injustă. De 
asemenea, de multe ori, victimele nu cred că pedeapsa aplicată a fost în slujba dreptăţii. Există 
multe controverse cu privire la durata pedepsei, ca să nu mai vorbim de cheltuielile uriaşe de 
întreţinere pentru un sistem uriaş de închisori.  

 Pentru început, trebuie să menţionăm că sistemul de pedepse penale în Islam este o 
parte integrantă a întregului sistem de viaţă Islamic, just şi echitabil, care acordă şanse egale şi 
stipulează bunăstarea tuturor cetăţenilor, nelăsând niciun prilej pentru o activitate infracţională.    
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 Infracţiunile în Islam sunt împărţite în două categorii: 

 1) Infracţiuni care au pedepse prescrise în conformitate cu Legile din Shari'ah. Aceste 
infracţiuni includ: apostazia (renunţarea la credinţă) şi blasfemia, crima şi omorul din 
imprudenţă, preacurvia şi adulterul, jaful, furtul, consumul de alcool şi droguri, acuzaţiile false 
de adulter sau acte imorale, agresiunea împotriva oamenilor etc.  

 2) Infracţiuni care nu au o pedeapsă clar definită în Shari'ah. Autoritatea legală este cea 
care stabileşte pedepsele pentru astfel de infracţiuni, în funcţie de interesul populaţiei în 
societatea Islamică. Aceste tipuri de pedepse sunt cunoscute sub numele de „tazir” (mustrare) 

 Infracțiunile care au o pedeapsă definitivă, în conformitate cu legile Shari'ei, sunt în 
continuare divizibile în două categorii.  

 ● Prima categorie se referă la ceea ce implică drepturile personale ale victimei, în caz de 
crimă, ucidere din culpă, ultraj și calomnie. Pedepsele pentru aceste infracțiuni se pot reduce în 
cazul în care reclamantul renunţă sau acceptă «preţul sângelui», în cazuri de ucidere, omor din 
culpă și agresiune. 
 ● A doua categorie se referă la pedepsele pentru încălcarea poruncilor lui Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) sau altele prescrise de Shari'ah. Aceste infracţiuni pot fi: consumul de 
alcool, adulterul sau furtul. Pedepsele pentru astfel de infracţiuni, odată aduse în faţa 
autorităţilor şi recunoscute, nu pot fi reduse sau anulate, chiar dacă reclamantul renunţă la 
acuzaţii.  

 Normele de aplicare ale hudud-ului (pedepse capitale sau corporale) din cadrul 
Legislaţiei Islamice, Shari'ah, sunt pentru a asigura dreptatea. De exemplu, aceste pedepse sunt 
aplicabile doar pentru infracţiunile care încalcă grav cele cinci elemente esenţiale ale vieţii 
umane: religia, viaţa, mintea, onoarea urmaşilor şi a bogăţiei. Ele pot fi aplicabile doar adulţilor 
care se află în deplinătatea facultăţilor mintale, infracţiunea fiind confirmată de o mărturie sau 
un jurământ. Pedeapsa poate fi anulată în cazul în care există cea  mai mică suspiciune că 
infracţiunea nu s-a produs, sau există dovezi insuficiente care să o evidenţieze, aşa cum este 
relatat din tradiţia profetică: 

 „Opriţi hudud-ul, pedeapsa, atunci când există suspiciuni (cu privire la dovezi şi 
circumstanţe atenuante)”30  
 Scopul executării acestor pedepse aspre este de a oferi o lecţie exemplară elementelor 
infracţionale ale societăţii. Ele acţionează ca un factor de descurajare, dovedit şi de succes, 
împotriva tentaţiilor de comitere a actelor infracţionale şi protejează drepturile tuturor 
persoanelor, prin urmare întreaga societate se va bucura de pace şi securitate. De exemplu, dacă 
cineva ştie că poate fi lovit cu aceeaşi forţă cu care el poate provoca răni adânci cuiva, oare  va 
mai ataca el pe cineva? 

 În plus, faţă de sancţiunile lumeşti pentru comiterea infracţiunilor, care sunt temporare, 
infractorii sunt, de asemenea, sfătuiţi să se păzească de pedeapsa veşnică al lui Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul) în Viaţa de Apoi. Toate persoanele din societatea Islamică, care încalcă legile 
şi reglementările Islamice, vor fi supuse la astfel de sancţiuni severe. În fiecare societate există 
anumite persoane care nu ar fi disciplinate dacă nu ar fi aplicate astfel de pedepse corporale. 
Remarcăm faptul că Islamul stabileşte pentru fiecare infracţiune o sancţiune adecvată, deoarece 
Allah Al-Hakim, Al-'Alim (Cel Înţelept, Cel Atoateştiutor) cunoaşte toate intimităţile şi 

                                      
30 Raportat de Dthahabi şi alţii cu un lanţ de naratori de încredere, şi cel mai probabil sunt spusele lui Abdullah 
ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) aşa cum a fost menţionat de Baihaqi 
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realităţile sufletului uman şi a celorlalte creaţii ale Sale.   

 Hiraabah include jaful la drum mare, uciderea din timpul jafului, pătrunderea în zonele 
rezidenţiale sau comerciale cu armele şi intimidarea locuitorilor inocenţi cu aceste arme. Acesta 
este, de fapt, literal, războiul din cadrul societăţii. 

 Pedeapsa prevăzută pentru hiraabah se bazează pe versetul din Coran: 

 „Iară răsplata acelora care luptă împotriva lui Allah şi a Trimisului Său şi caută să 
semene pe Pământ stricăciune este că ei vor muri omorâţi sau răstigniţi pe cruce sau li se 
vor tăia mâinile şi picioarele cruciş sau vor fi alungaţi din ţară. Aceasta va fi pentru ei 
ruşine în lumea de acum, iar în Lumea de Apoi vor avea ei parte de chin mare, ~ Afară de 
aceia care se căiesc înainte de a-i prinde. Şi să ştiţi că Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim 
[Iertător şi Îndurător].” [Coran, 5:33-34] 
  Această pedeapsă se aplică diferit, în funcţie de natura şi mărimea infracţiunii, lăsând o 
anumită libertate autorităţii să stabilească pedeapsa care se aplică. Dacă cel care jefuieşte a ucis 
şi a profitat de banii furaţi, pedeapsa poate fi uciderea lui prin crucificare. Dacă a luat banii prin 
ameninţare, dar nu a ucis sau  atacat pe cineva, pedeapsa sa poate fi tăierea în cruciş a mâinii şi 
piciorului. Dacă el a ucis pe cineva dar nu i-a furat banii victimei, el poate fi executat ca şi în 
cazul crimei. Dacă el răspândeşte spaimă în rândul locuitorilor, dar nu ucide pe nimeni, el poate 
fi exilat, care în opinia câtorva savanţi musulmani este, de fapt, închisoarea. 

 

 Omorul cu premeditare sau fără premeditare  
 Pedeapsa de Qisas, adică execuţia, este legiferată pentru crimă cu premeditare, ca o 
pedeapsă justă şi adecvată pentru cel care ia viaţa cuiva. Qisas acţionează ca un factor  de 
descurajare de succes pentru prevenirea crimelor. Allah Al-Muta'ali (Cel Preaînalt) spune în 
Coranul cel Nobil: 

 „O, voi cei care credeţi, v-a fost prescris talionul31 pentru cei ucişi: slobod pentru 
slobod, rob pentru rob, muiere pentru muiere...” [Coran, 2:178]  
 Dacă familia victimei iartă ucigaşul, atunci se va renunţa la pedeapsa capitală. Dacă ea 
acceptă  «preţul sângelui», de asemenea, se va renunţa la pedeapsă. Allah Al-Hakim (Cel 
Înţelept) spune în Coranul cel Glorios: 

 „...Iar celui căruia i s-a iertat din partea fratelui său ceva, i se arată bunăvoinţă, 
iar despăgubirea se îndeplineşte după cuviinţă. Aceasta este o uşurare de la Domnul 
vostru şi o îndurare, iar cel care mai vatămă după aceea va avea parte de osândă 
dureroasă.” [Coran, 2:178]  
 

 Jaful şi furtul 
 Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) a stabilit tăierea mâinii ca pedeapsă pentru furt. Acesta 
se bazează pe versetul: 

 „Cât despre hoţ şi hoaţă, tăiaţi-le lor mâinile (de la încheietura pumnului) ca 
răsplată pentru ceea ce au dobândit [prin furt] şi ca pedeapsă de la Allah, căci Allah este 
Al-'Aziz, Al-Hakim [Puternic şi Înţelept].” [Coran, 5:38] 

                                      
31 Pedepsirea criminalului cu ceva identic crimei lui 
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  Se ajunge la amputarea mâinii doar în condiţii şi circumstanţe foarte speciale. În primul 
rând, valoarea furată trebuie să fie peste o limită bine stabilită. În al doilea rând, lucrul furat 
trebuie să fi fost sub pază adecvată. În al treilea rând, dacă acuzaţia de furt stă sub semnul 
suspiciunii sau dacă motivul furtului a fost foamea sau sărăcia acută, în acest caz mâna nu va fi 
amputată, ci cazul său va fi evaluat pentru asistenţă. 

 Furtul este o infracţiune foarte gravă, iar lăsat fără o pedeapsă adecvată, poate deveni un 
fenomen răspândit, care pune în pericol viaţa socială şi economică a comunităţii. Atunci când 
hoţul se confruntă cu rezistenţă poate deveni violent şi să comită alte infracţiuni, cum ar fi 
omorul prin imprudenţă sau vreo agresiune. Însă, dacă el cunoaşte faptul că mâna lui va fi tăiată 
din cauza furtului, el va ezita cu siguranţă să comită această infracţiune care poate atrage după 
el altele. 

 

 Preacurvia şi adulterul 
 Islamul prevede pedeapsa prin biciuire pentru cei care nu au fost niciodată căsătoriţi şi 
sunt vinovaţi de preacurvie. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) porunceşte în Coranul cel Nobil:  

 „Pe cea care preacurveşte şi pe cel care preacurveşte biciuiţi-i pe fiecare cu câte o 
sută de lovituri.32 Şi să nu vă apuce mila de ei în împlinirea legii lui Allah, dacă voi credeţi 
în Allah şi în Ziua de Apoi! Şi un grup de dreptcredincioşi să fie martori la pedepsirea 
lor!” [Coran, 24:2]  
 În ceea ce îi priveşte pe cei căsătoriţi, bărbat sau femeie, care comit adulter, pedeapsa 
aplicată lor este lapidarea33. Această pedeapsă este aplicabilă şi executabilă doar atunci când se 
întrunesc anumite condiţii specifice. 

 Un bărbat sau o femeie căsătorit/ă este ucis/ă prin lapidare în următoarele două cazuri: 

 ● Trebuie să existe mărturia lui sau a ei, sinceră şi clară fără nicio constrângere. 
Sentinţa nu se execută imediat după prima mărturisire a vinovăţiei. Ea devine incontestabilă 
doar dacă va fi repetată de patru ori sau cu ocazia a patru întâlniri sau şedinţe de judecată. 
Judecătorul poate influenţa spunând: „Poate a fost doar un sărut, îmbrăţişare sau atins fără 
penetrare.” Acest lucru este pentru a lăsa loc retragerii mărturiei originale şi este o practică care 
se bazează pe Sunnah Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

 „Atunci când Ma'iz ibn Malik a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) cu scopul de a mărturisi adulterul, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) i-a spus:  «Probabil ai sărutat-o doar, sau i-ai făcut cu ochiul, sau ai privit-o?» 
El a răspuns: «Nu, o, Mesager al lui Allah!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) l-a întrebat direct:  «Ai avut relaţie sexuală cu ea?»...  Naratorul a adăugat: «După 
această mărturisire Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a poruncit să fie 
lapidat.»”  (Bukhari)   
 ● A doua situaţie necesită existenţa a patru martori. Cei patru trebuie să fie juşti şi 
nepărtinitori, să fie cunoscuţi ca fiind demni de încredere şi cinstiţi în comportament şi 
declaraţii. Cei patru martori trebuie să confirme că au văzut actul sexual în sine, adică cei patru 
trebuie să confirme că au văzut în fapt penetrarea penisului  în vaginul femeii. O astfel de 
situaţie este cu adevărat rară şi are loc doar dacă cei doi se angajează în acest act fără niciun 
respect faţă de legi, onoarea şi demnitatea societăţii. 

                                      
32 Dar aceste lovituri nu trebuie să aibă ca rezultat fisurarea oaselor sau provocarea de răni 
33 Lapidarea este omorul prin pietruire 
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 Preacurvia şi adulterul (într-o perspectivă pur Islamică) nu sunt considerate, ca şi în 
legea seculară, fapte cu caracter personal, ci sunt considerate ca fiind o încălcare a drepturilor 
societăţii, în special a onoarei familiei şi a femeii, deoarece au consecinţe nocive asupra întregii 
societăţi. Ele pot demoraliza valorile şi principiile sociale ale societăţii în general, duce la 
răspândirea bolilor venerice şi pot avea ca urmare sarcini nedorite şi copii nelegitimi fără 
îngrijire adecvată din partea părinţilor. De asemenea, poate avea loc amestecarea filiaţiei, a 
descendenţei, atunci când un copil îi este atribuit altcuiva decât tatăl real, astfel copilul fiind 
privat de dreptul de a-şi cunoaşte tatăl. Acest lucru poate cauza probleme la moştenire, 
deoarece devin moştenitori cei care, de fapt, nu au drept de moştenire, iar cei care au dreptul, 
nu vor obţine nimic. În plus, din ignoranţă, o persoană se poate căsători cu cineva care îi este 
interzisă cum ar fi soră, nepoată sau mătuşă. Acesta este, cu adevărat, o crimă împotriva acestor 
copii nevinovaţi, de a le priva de tutela părinţilor şi a familiei, precum şi de o identitate 
onorabilă, acest lucru de asemenea, poate duce la o instabilitate psihică şi socială. Pentru un 
copil, părinţii sunt esenţiali pentru a-i oferi sentimentul de protecţie, suport, fericire şi linişte 
sufletească. 

 

 Calomnia 
 Pedeapsa prescrisă pentru acuzaţia falsă de adulter sau preacurvie este biciuirea publică: 

 „Pe aceia care defăimează muieri cinstite şi apoi nu aduc patru martori, biciuiţi-i 
cu optzeci de lovituri şi nu mai primiţi mărturie de la ei niciodată, căci ei sunt nelegiuiţi,” 
[Coran, 24:4] 
 Scopul pentru care s-a stabilit această pedeapsă este de a proteja onoarea şi reputaţia 
femeii nevinovate. Acuzaţia falsă daca rămâne nepedepsită generează un comportament 
răzbunător şi chiar agresiune sau crimă. Shari'ah prevede această pedeapsă severă împotriva 
răufăcătorului dacă el nu aduce dovezi confirmate şi este un factor puternic de descurajare, 
dovedit, pentru eradicarea acuzaţiilor false din societate. 

 Islamul nu se opreşte doar la pedeapsa fizică pentru această infracţiune, ci cere ca 
mărturia viitoare a cuiva care a fost pedepsit pentru acuzaţie falsă, să nu fie acceptată, deoarece 
el sau ea sunt confirmaţi ca mincinoşi.  În cazul în care cel care a calomniat se căieşte pe deplin 
în faţa lui Allah Al-Halim (Cel Blând) şi îşi îmbunătăţeşte întregul comportament, situaţia 
poate fi revizuită. 

 

 Alcoolul şi drogurile  
 Omul este liber să mănânce şi să bea din alimentele şi băuturile sănătoase, în limitele 
stabilite de Allah Al-'Alim (Atoateştiutor). Toate tipurile de substanţe intoxicante sunt interzise, 
deoarece nu numai că afectează corpul, mintea şi familia dar, de asemenea, afectează şi 
structura morală a societăţii, în general. Aceste substanţe toxice, în Islam, sunt numite «mama 
tuturor relelor», deoarece consumul lor conduce la alte păcate. Islamul stabileşte pedeapsa 
biciuirii pentru consumarea lor în public sau pentru traficanţii lor. Această pedeapsă este 
prescrisă cu scopul de a eradica consumarea unor astfel de substanţe nocive (alcoolul sau 
drogurile), pentru a proteja sănătatea atât fizică, cât şi mentală, şi, de asemenea, pentru 
protejarea averii. Câteva dintre efectele negative şi totodată consecinţele consumului abuziv de 
alcool sau de droguri includ tendinţa către alte infracţiuni cum ar fi agresiunea, crima, 
preacurvia, adulterul, violul sau incestul. Un alcoolic sau un dependent de droguri devine un 
membru inutil în societate, fiind incapabil să aibă un loc de muncă productiv. În plus, el poate 
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comite acte imorale, cum ar fi furtul sau alte infracţiuni, cu scopul de a-şi procura drogurile 
ilegale. Studii medicale de laborator au dovedit faptul că aceste dependenţe sunt atâtde grave 
pentru sănătate, prin consumul lor sunt irosite averi, resurse şi timp, aducând daune grave 
comunităţii şi societăţii în general. Un alcoolic sau un dependent de droguri îşi poate pierde 
temporar raţiunea şi poate deveni pericol public pentru cei din jur, iar Islamul nu tolerează un 
asemenea comportament.  

 Toate pedepsele în Islam, mai sus amintite, sunt pentru a apăra drepturile omului, 
demnitatea de cetăţean care respectă legea şi sunt o demonstraţie şi o ilustrare a Înţelepciunii 
Divine absolute şi drepte. În Shari'ah, un principiu general este acela că pedepsele trebuie să fie 
direct proporţionale cu mărimea şi tipul păcatului. Pentru exemplu, Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul)  spune în Coranul cel Nobil:  

 „Răsplata pentru un rău este un rău deopotrivă cu el34. Însă răsplata aceluia care 
iartă şi care caută împăcare se află la Allah. El nu-i iubeşte pe cei nelegiuiţi!” [Coran, 
42:40]  
 De asemenea, Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune: 

 „Dacă pedepsiţi, atunci pedepsiţi cu ceea ce voi aţi fost pedepsiţi, iar dacă răbdaţi, 
e chiar mai bine pentru cei răbdători35.” [Coran, 16:126] 
 În Islam, pedeapsa are o măsură exactă şi dreaptă, însă mila lasă o uşă deschisă pentru 
acceptarea banilor în cazul vărsării de sânge ca o compensaţie, sau a graţierii şi iertării în 
măsura în care au fost lezate drepturile personale. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) explică în 
Coran:  

 „Şi Noi am prescris, pentru ei, în ea: suflet pentru suflet36, ochi pentru ochi, nas 
pentru nas, ureche pentru ureche, dinte pentru dinte şi rănile după legea talionului. Dacă, 
însă, cineva renunţă la aceasta în semn de milostenie37, ea va fi ispăşire pentru el. Iar 
aceia care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt nelegiuiţi.” [Coran, 5:45]  
 În Islam, iertarea este încurajată aşa cum Allah este Rahim (Îndurător): 

 „…Ci să ierte şi să miluiască. Oare nu voiţi voi ca Allah să vă ierte vouă? Iar Allah 
este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 24:22]  
 De asemenea, Allah Al-Ghafur (Cel Iertător) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Însă răsplata aceluia care iartă şi care caută împăcare se află la Allah.” [Coran, 
42:40] 
  Scopul Islamului nu este răzbunarea pentru un păcat şi nici să impună pedepse severe 
doar de dragul de a fi sever şi dur, ci  scopul acestor pedepse este de a apăra drepturile omului 
şi de a păstra respectul faţă de lege şi ordine printr-o justiţie strictă şi descurajări exemplare. 
Obiectivul general este de a menţine pacea şi liniştea şi de  avertizare pentru toţi cei ce se 
gândesc sa comită o infracţiune. Dacă cel care vrea să ucidă realizează că el la rândul său va fi 
ucis pentru fapta sa, cel care vrea să fure se gândeşte că mâna lui va fi tăiată pentru furt, sau cel 
care vrea să comită un adulter, că va fi biciuit în public sau ucis prin lapidare, sau cel care vrea 
să defăimeze pe cineva, realizează că pedeapsa sa va fi, de asemenea, biciuirea în public, toţi 
aceştia care au intenţionat să comită o infracţiune se vor gândi foarte serios înainte să o comită.  

                                      
34 Prin aplicarea legii talionului 
35 Urmaţi calea echităţii. Talionul este, aşadar, autorizat, însă iertarea este recomandată 
36 Ucigaşul va fi ucis 
37 Iertându-l pe vinovat 
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 Cunoaşterea pedepsei severe îl va reţine, opri, pe cel  care vrea să comită infracţiunea, 
astfel societatea va deveni mult mai sigură şi paşnică. 

  Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

 „Şi aveţi în talion [pavăză pentru] viaţă, o, cei dăruiţi cu minte, şi poate că o să vă 
feriţi!” [Coran, 2:179] 
 Răspunsul, la obiecţia că pedepsele prevăzute în Islam sunt extrem de crude, este unul 
simplu. Din moment ce toată lumea este de acord că infracţiunile sunt extrem de dăunătoare 
pentru societate, aceste măsuri stricte trebuie luate pentru a le contracara, iar oamenii care le 
comit trebuie să fie pedepsiţi. Singura problemă rămâne stabilirea celei mai bune pedepse care 
să fie justă şi eficientă, pentru reducerea ratei infracţionalităţii. Aceasta implică o comparaţie 
între Legislaţia Islamică şi şi legile seculare, între pedepsele menţionate anterior şi  termenele 
lungi de închisoare, cu toate consecinţele lor negative asupra victimelor, infractorilor şi a 
societăţii în general. Pedepsele prevăzute de Legislaţia Islamică sunt drepte, uşoare, bine 
adaptate şi logice atunci când le examinăm cu atenţie, deoarece ele lasă în infractor acelaşi gust 
amar, al durerii provocate victimei, infracţiune comisă, de fapt, împotriva bazei morale a 
societăţii. 

 Allah Al-'Alim (Atoateştiutorul) cunoaşte cel mai bine creaţia Sa, şi ceea ce este 
adevărata şi justa pedeapsă pentru ea, şi cunoaşte totodată măsura eficientă pentru descurajarea 
infracţiunilor.  

 Recunoaşterea drepturilor victimelor este o necesitate în actul de justiţie, drepturile lor 
nu trebuie considerate a fi nesemnificative, pentru a da pedepse îngăduitoare faţă de infractori. 
Ca şi în cazul organismului uman, un organ canceros, dacă este posibil, trebuie să fie îndepărtat 
dacă nu poate fi tratat pentru a salva restul organismului. 

 Se poate observa faptul că de multe ori mass-media propagă o imagine distorsionată 
despre Islam, societatea musulmană şi Shari'ah (Legislaţia Islamică). Din această propagandă 
se poate înţelege că în Islam pedepsele aplicate cu excutare sunt zilnice, dar adevărul este că 
de-a lungul întregii istorii Islamice, cazurile în care infractorii au primit pedepse cu executare, 
cum ar fi lapidarea sau amputarea, sunt foarte rare. Spre exemplu, cazurile de lapidare, de 
obicei, erau aplicate pe baza cererii celor care au comis păcatul, ei mărturisind fapta, în scopul 
de a se purifica de păcatul comis în această lume şi pentru a-L întâlni fără de păcat pe Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) în Viaţa de Apoi. La fel este şi în celelalte cazuri de pedepse aplicate.  

 

 ● A patra concepţie greşită 
  Mulți susțin că pedeapsa prevăzută în Islam pentru apostazie (renunţarea la credinţă) 
este o încălcare a drepturilor omului. Conceptul modern al drepturilor omului asigură libertatea 
de religie pentru toți oamenii. Această pedeapsă, pretind ei, contrazice ceea ce Allah Al-
Muta'ali, Al-'Aziz (Preaînaltul şi Atotputernic) spune în Coranul cel Nobil: 

 „Nu este silire la credinţă!...” [Coran, 2:256]  
 

 Răspunsul la concepţia cu privire la apostazie (renunţarea la credinţă) 
 Legislaţia Islamică, Shari'ah, prevede pedeapsa cu moartea pentru cel care este vinovat 
de apostazie, care după ce a acceptat Islamul ca religie şi mod de viaţă, respinge această 
credinţa şi legile sale. 
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 Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Nu este permisă vărsarea sângelui unui musulman cu excepţia a trei cazuri: a 
celui căsătorit care comite adulter, viaţă pentru viaţă şi celui care renunţă la religia sa 
separându-se de comunitate.” (Bukhari şi Muslim)   
 Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), de asemenea, a 
mai spus: 

 „Oricine îşi schimbă religia Islamică, ucideţi-l.” (Bukhari)   
 A respinge Islamul ca mod de viaţă, după prealabila acceptare al ei, denotă o 
propagandă împotriva Islamului şi este o ruşine pentru comunitatea musulmană în care trăieşte 
cel apostat. Respingerea lui, nu numai că va descuraja oamenii de la acceptarea Islamului ca 
mod de viaţă, ci va încuraja infracţionalitatea şi blasfemia. Faptul său de a respinge Islamul este 
o dovadă că această persoană a aderat la Islam doar ca o testare, iar hotărârea sa de a accepta 
Islamul ca mod de viaţă, nu a fost una serioasă. În consecinţă, această respingere va tinde să 
atace Islamul încercând să se răzvrătească din interior, de aceea o astfel de pedeapsă, și anume 
cu moartea, a fost prescrisă, şi Allah ştie cel mai bine.  

 Declaraţia generală de necredinţă şi respingerea Islamului este inacceptabilă în Shari'ah, 
deoarece această persoană, de fapt, nici nu şi-a onorat angajamentul său sacru de credinţă. O 
astfel de persoană este mult mai periculoasă decât acel necredincios care nu a fost niciodată 
musulman: 

 „Pe aceia care cred, apoi nu mai cred, apoi iarăşi cred, apoi iarăşi nu mai cred, 
apoi sporesc în necredinţă, Allah nu-i va ierta şi nu-i va călăuzi pe o cale [dreaptă].” 
[Coran, 4:137]  
 Trebuie să luăm în considerare următoarele aspecte privind apostaţii în Islam: 

 ● Un apostat de la credinţa Islamică are ca pedeapsă uciderea lui, deoarece o astfel de 
persoană a încălcat principiile Islamului şi a atacat Islamul public şi deschis prin trădare şi 
blasfemie. Prin urmare, ea ameninţă însăşi baza ordinii sociale şi morale. Această trădare poate 
aduce revoluţie internă şi revolte periculoase în societatea Islamică. Acest tip de infracţiune 
este una dintre cele mai grave, în orice societate, fiind denumită «înaltă trădare». Unui apostat 
condamnat i se dă ocazia, timp de trei zile consecutive, să revină la Islam. În acest timp, 
învăţaţii musulmani, calificaţi, stau alături de el să-i explice păcatul major pe care-l comite 
împotriva propriului suflet, a familiei şi comunităţii în care trăieşte, de asemenea, încercă să-i 
elimine concepţiile greşite pe care le are despre Islam. Dacă această persoană revine la Islam, el 
va fi lăsat liber neprimind nicio pedeapsă. 

 Pedepsirea cu moartea al unei astfel de persoane, apostate, în realitate este o salvare 
pentru restul membrilor societăţii, de răutatea şi violenţa care s-ar putea extinde dacă se 
promovează necredinţa şi blasfemia. Dacă o astfel de persoană limitează necredinţa şi apostazia 
la propria persoană, fără să o proclame şi să o răspândească, răsplata lui va fi Allah Muta'ali 
(Preaînaltul) în Viaţa de Apoi. Allah 'Alim (Atoateştiutorul) ştie cel mai bine cine are credinţă 
în suflet şi cine nu, cine este sincer şi cine ipocrit. Autorităţile musulmane îşi bazează hotărârile 
şi pedepsele lor pe aspectele externe şi lasă realităţile interioare lui Allah Al-'Aziz 
(Atotputernicul). 

 ● Pe de altă parte, aceste hotărâri, ilustrează faptul că acceptarea sau respingerea 
Islamului este un lucru foarte serios, de accea oricine doreşte să se convertească la Islam 
trebuie să-şi facă timp pentru a studia, cerceta, evalua şi examina foarte atent toate aspectele 
Islamului, ca un mod de viaţă, înainte de a se alătura şi a se supune legilor şi principiilor sale. O 
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astfel de pedeapsă severă nu va da nici cea mai mică şansă celor care ar dori să se joace cu 
valorile Islamice, experimentându-le şi mai apoi să acţioneze în final prin trădare. 

 Islamul nu tratează respingerea credinţei ca fiind o problemă personală, ci mai degrabă 
ca o respingere care dăunează întregului sistem. Această respingere este o sămânţă a revoluţiei 
interne şi instigării la rebeliune în societate. Islamul dezaprobă ceea ce conduce la discordie şi 
confuzie în societate.  

 Această lege pentru apostazie, în Islam, este oarecum similară şi totuşi mai moderată 
decât în multe sisteme politice, care tratează orice încercare de răsturnare al unui regim sau 
guvern, existent, ca o trădare supremă, pedepsind-o cu moarte, exil, închisoare şi confiscarea 
averii personale, chiar şi rudele acestor persoane sunt adesea hărţuiţi şi pedepsiţi. Însă, Islamul 
pedepseşte numai pe cel apostat cu un factor descurajant, direct şi foarte eficient. 

 

 ● A cincea concepţie greşită 
 Unii susţin că interzicerea căsătoriei dintre o femeie musulmană şi un bărbat 
nemusulman este o încălcare a drepturilor şi libertăţii femeii, acest lucru fiind permis în 
legea seculară, în care orice persoană se poate căsători cu cine doreşte.  
 Este important de menţionat că unui bărbat musulman, de asemenea, îi este interzisă 
căsătoria cu o politeistă, cum sunt femeile hinduse sau budiste. Este acest lucru o încălcare a 
drepturilor omului şi a libertăţii sale personale? În mod clar, răspunsul la această întrebare şi la 
concepţia greşită menţionată anterior, este faptul că aceste interdicţii nu încalcă în niciun fel 
drepturile omului în Islam, fie bărbat sau femeie, după cum va fi explicat în cele ce urmează, ci 
mai degrabă asigură armonia căsătoriei.  

    

 Răspunsul la concepţia greşită cu privire căsătoria cu un nemusulman38 
 Raţiunea Islamică, fundamentală, din spatele acestei restricţii, este protejarea şi 
păstrarea valorilor familiale şi ale nucleul familial unit. Legile seculare ultramoderne permit 
toate relaţiile sexuale între  persoanele care consimt acest lucru, chiar şi cele homosexuale. 
Toate aceste lucruri sunt inacceptabile, deoarece în Islam sunt permise relaţiile sexuale numai 
în căsătoriile legale şi onorabile dintre un bărbat şi o femeie. Întrucât Islamul urmăreşte prin 
toate mijloacele protejarea moralităţii rasei umane şi de asemenea, protejarea familiei împotriva 
despărţirii prin divorţ, potenţialul soţ este încurajat să caute armonia, încrederea şi 
compatibilitatea cu cea aleasă pentru mariaj, pentru fericirea personală şi pentru reuşita 
viitoarei familii şi generaţii. Dacă există un lucru care ar putea cauza un potenţial conflict, 
acesta poate fi un motiv pentru a nu permite căsătoria. Diferenţa de religie între cei doi soţi 
este, desigur, o potenţială cauză de conflict.  

 Pot exista următoarele trei cazuri: 

 Primul caz: Unui  bărbat musulman îi este interzisă căsătoria cu o politeistă, idolatră 
sau atee, deoarece credinţa Islamică nu tolerează şi nu respectă politeismul, blasfemia şi 
idolatria. Islamul interzice căsătoria în care unul dintre soţi nu arată consideraţie faţă de 
principiile de bază al celuilalt soţ. Într-o astfel de familie, ar exista o dispută permanentă, iar 
problematica divorţului ar fi iminentă, ceea ce ar duce la destrămarea familiei, iar cel mai 

                                      
38 Citat cu parafrazare de la Simpozionul privind Shari'ah (Legislaţia Islamică), Beirut, Dar-Al-Kitab-Al-
Lebnani, 1973 
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puternic afectaţi ar fi copiii. 

 Al doilea caz: Unui bărbat musulman îi este permisă căsătoria cu o femeie creştină sau 
evreică,  deoarece Islamul îi recunoaşte pe Moise şi Isus (Pacea lui Allah fie asupra lor!) ca  
Profeţi şi Mesageri ai lui Allah. Chiar dacă vor exista diferenţe între unele principii de credinţă 
sau religie, o astfel de căsătorie nu va avea probleme de natura celor menţionate mai sus, şi 
poate prospera dacă nu există probleme de altă natură între cei doi soţi.    

 Al treilea caz: Islamul interzice căsătoria dintre un bărbat nemusulman şi o femeie 
musulmană, deoarece un evreu, creştin sau politeist neagă Mesajul Profetului Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi Profeţia sa.    

 Prin precedente naturale şi istorice, bărbaţii domină femeile. Un soţ nemusulman ar 
putea profita de puterea şi dominaţia sa pentru a  arăta în mijlocul căminului său lipsă de 
respect faţă de credinţa şi principiile Islamice ale soţiei. De asemenea, poate folosi un limbaj 
peiorativ la adresa Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi al 
Islamului, ceea ce ar conduce la ură profundă şi neînţelegeri între cei doi soţi, sau ar putea să o 
îndepărteze pe soţie de la credinţa ei. Dacă ea îşi apără credinţa cu putere, acest lucru poate 
conduce la subjugare nedreaptă şi violenţă fizică împotriva ei. Ca femeie şi sexul mai slab, ea 
poate accepta această situaţie ingrată de maltratare şi suferinţă pentru protejarea propriei 
persoane şi a copiilor. De aceea, Islamul interzice acest tip de căsătorie care poate conduce la 
maltratare, încercări şi conflicte puternice şi chiar la divorţ, la fel ca în primul caz. Pe scurt, 
acest al treilea caz este scenariul cel mai urât de potenţial conflict şi prin urmare este interzisă o 
astfel de căsătorie. 

 

 ● A şasea concepţie greşită 
 Sistemul de sclavie în Islam contrazice conceptele Islamice de egalitate şi libertate 
deplină, de asemenea, este un atentat la drepturile omului. 
 

 Răspunsul la concepţia greşită cu privire la sclavie 
 Sistemul de sclavie în societatea Islamică, în numeroase aspecte, a fost diferit de 
celelalte societăţi, precum şi de ceea ce mulţi oameni îşi imaginau despre sclavie, în 
conformitate cu practicile colonialiştilor greci, romani sau europeni. Iniţial, Islamul a acceptat 
sistemul de sclavie, deoarece el a fost acceptat şi necesar în condiţiile sociale şi economice ale 
acelor vremuri, atunci când, sistemul de sclavie a fost un fenomen la nivel mondial, iar munca 
sclavilor a fost vitală în multe sectoare esenţiale de existenţă. 

 Sclavia a fost acceptată şi recunoscută şi în religiile anterioare, după cum se afirmă în 
Biblie:  

 „10. Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o îmbii cu pace.   11. 
Dacă primeşte pacea şi-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir şi să-
ţi fie supus. 12. Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o 
împresori. 13. Şi după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci prin 
ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească. 14. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, 
vitele şi tot ce va mai fi în cetate, toată prada, şi să mănânci toată prada vrăjmaşilor tăi, pe 
care ţi-i va da în mână Domnul Dumnezeul tău. 15. Aşa să faci cu toate cetăţile care vor fi 
foarte departe de tine şi care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora. 16. Dar în cetăţile 
popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moştenire Domnul Dumnezeul tău, să nu laşi cu 
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viaţă nimic care suflă. 17. Ci să nimiceşti cu desăvârşire popoarele acelea,”  [Deuteronomul, 
20:10-17] 
 A fost permisă şi lovirea sclavilor, aşa cum găsim în următorul text biblic:  

 „20. Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, şi robul moare 
sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. 21 Dar dacă mai trăieşte o zi sau două, stăpânul să nu 
fie pedepsit; căci este argintul lui.” [Exodul, 21:20-21] 
 Niciunde în Biblie nu există indicaţii cu privire la interzicerea sclaviei, iar acest lucru i-
a condus pe mulţi să proclame cu îndrăzneală,  aşa cum a spus şi Jefferson Davis, fostul 
preşedinte al Statelor Confederate ale Americii: 

 „Sclavia a fost înființată prin decret de Dumnezeu Atotputernicul.... a fost 
recunoscută în Biblie, în ambele Testamente, de la Geneza la Apocalipsa ... ea a existat în 
toate timpurile, a fost prezentă printre oamenii din cea mai înaltă societate, şi în naţiunile cu 
cea înaltă competenţă în domeniul artelor.” 39 
 Având în vedere circumstanţele vremurilor, Legistaţia Islamică a urmat un plan treptat 
pe termen lung, pentru a elimina sclavia din societate. În Islam, nu găsim o poruncă directă de a 
stopa brusc toate formele de sclavie, ci, mai degrabă, acestea au fost treptat limitate şi 
diminuate cu înţelepciune, iar emanciparea sclavilor încurajată. Mai mult decât atât, au fost 
aplicate faţă de ei reguli stricte de conduită corectă şi onorabilă, permiţându-le să-şi cumpere 
libertatea. În prima etapă, a fost eliberarea minţii şi inimii lor, fiind învăţaţi să se simtă 
puternici, sănătoşi şi capabili, fiind eliminată senzaţia de slăbiciune şi inferioritate. Islamul a 
reconstruit sentimentul uman şi integritatea în inimile şi minţile sclavilor, numindu-le «fraţii 
stăpânilor lor».  

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

 „Sclavii voştri sunt fraţii voştri. Allah i-a aşezat sub mâna voastră şi cine-l are pe 
fratele său sub mâna sa, trebuie să-l hrănească din ceea ce el mănâncă, să-l îmbrace cu 
ceea ce el se îmbracă şi să nu-l împovăreze mai mult decât puterea sa, iar dacă l-a 
împovărat, atunci să-l ajute.” (Bukhari şi Muslim)   
  Sclavii au drepturi bine stabilite, Coranul şi Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) poruncesc bunătatea faţă de ei. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune 
în Coranul cel Nobil:   

 „Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu 
rudele, cu orfanii, cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin, cu tovarăşul de 
alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de mâinile voastre drepte (sclavii aflaţi 
în stăpânirea voastră), căci Allah nu-i iubeşte pe cel trufaş şi pe cel lăudăros!” [Coran, 
4:36]   
 Profeţii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) au avut o preocupare continuă cu privire la 
statutul sclavilor, iar pentru a evidenţia acest fapt, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a ordonat, pe patul său de moarte, respectarea Rugăciunilor şi a 
drepturilor sclavilor. 

 A fost relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus:  

 „Pe oricine castrează un sclav, noi îl vom castra.” (Hakim în Mustadrak)  

                                      
39 Dumbar Rowland, Citând din Jefferson Davi”, volumul 1, pg.286 
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 Conform învăţăturilor Islamice, sclavia se limitează doar la sclavie fizică, ei neputând fi 
obligaţi să se convertească la credinţa stăpânului şi având dreptul să-şi menţină propria 
credinţă. Islamul impune egalitatea între oameni, superioritatea derivă doar din pietate şi 
puritate sufletească. 

 Islamul a stabilit că între sclavi şi stăpâni trebuie să existe o legătură de fraternitate şi 
unitate şi cel mai bun exemplu a fost oferit de Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) atunci când a oferit-o pe Zainab bint Jahsh (Allah să fie mulţumit de ea!), 
o femeie nobilă din tribul Quraish şi verişoară a Mesagerului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!), spre căsătorie lui Zaid ibn Haritha (Allah să fie mulţumit de el!), care a fost un 
sclav eliberat de el însuşi. Acesta din urmă, de asemenea, a fost desemnat lider al armatei şi 
considerat unul dintre cei mai apropiaţi companioni ai Profetului Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

  Pentru a evita orice confuzie sau haos, Islamul a folosit două metode pentru a elimina 
sclavia din societatea Islamică. Aceste metode nu au creat animozitate sau ură între diferitele 
categorii de oameni ale societăţii Islamice şi nu a fost în detrimentul situaţiei socio-economice 
existente.  

 Prima metodă: Limitarea şi eliminarea surselor de sclavie, care au fost foarte vaste 
într-o perioadă a istoriei Islamice. 
 Înaintea Islamului, sursele de sclavie au fost nenumărate, incluzând războaiele, unde 
soldaţii învinşi şi capturaţi au fost înrobiţi. Pirateria, răpirea copiilor şi a adulţilor a fost o altă 
sursă a sclaviei, deoarece aceşti oameni au fost luaţi şi vânduţi ca sclavi. De asemenea, în cazul 
în care o persoană avea datorii financiare mari, ea putea deveni sclavul debitorului. O altă sursă 
a fost vânzarea de către părinţi a copiilor, băieţi sau fete, pentru sclavie. O persoană îşi putea 
vinde propria libertate în schimbul unei anumite sume de bani. Multe infracţiuni au fost 
pedepsite prin impunerea sclaviei pentru cel acuzat, el putând deveni sclavul victimei, al 
membrilor familiei victimei sau a moştenitorilor lui. În cazul în care se năştea un copil dintr-o 
relaţie dintre o sclavă şi un bărbat liber, acesta era tot sclav, ceea ce a fost o altă sursă a 
sclaviei. 

 Islamul a blocat aceste surse, cu excepţia a doua surse legitime de sclavie, care au fost 
perfect logice conform circumstanţelor acelor vremuri.  

 (1) Prizonierii de război, declaraţi legal de către un conducător musulman.  

 Trebuie remarcat faptul că nu toţi prizonierii de război au fost declaraţi sclavi, unii au 
fost eliberaţi, în timp ce alţii puteau să-şi plătească răscumpărarea. Acest lucru se bazează pe 
versetul din Coranul cel Nobil: 

 „Atunci când îi întâlniţi [în luptă] pe aceia care nu cred, loviţi gâturile lor, iar când 
îi slăbiţi pe ei, legaţi-i straşnic în lanţuri!40 Apoi, fie îndurare, fie răscumpărare, până ce 
războiul se sfârşeşte. Astfel, iar de ar voi Allah, El s-ar răzbuna pe ei. Însă El vă încearcă 
pe unii prin alţii. Iar acelora care sunt ucişi pe calea lui Allah El nu le va lăsa faptele lor 
să fie în deşert.” [Coran, 47:4] 
 Duşmanii Islamului au folosit toate mijloacele pentru a opri progresul şi răspândirea 
Islamului în epoca timpurie, iar nemusulmanii îi luau pe musulmani ca prizonieri de război şi 
astfel musulmanii făceau acelaşi lucru, din răzbunare. 

 (2) Moştenirea sclaviei prin naşterea de la părinţi sclavi.  

                                      
40 Pe cei pe care nu-i ucideţi, luaţi-i captivi când îi învingeţi! 
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 Un astfel de copil va fi, de asemenea, considerat sclav. Însă, dacă stăpânul femeii sclave 
o ia pe aceasta în concubinaj legal, atunci copilul din această relaţie va fi liber, ataşându-se 
descendenţei tatălui său liber. În acest caz, femeia sclavă este numită «mama copilului», ea nu 
poate fi vândută sau dată cadou şi trebuie eliberată după moartea stăpânului.   

 A doua metodă de eliminare a sclaviei a implicat încurajarea şi extinderea căilor de 
eliberare a sclavilor. Iniţial, singura cale de eliberare a fost voinţa stăpânului de a elibera 
sclavul. Înainte de apariţia Islamului, sclavia a fost considerată pe toată perioada vieţii, iar 
stăpânul, dacă elibera un sclav, trebuia să plătească uneori o amendă. Islamul a introdus 
practica de autoeliberare a sclavilor, prin care aceştia puteau plăti stăpânilor o sumă de bani 
prin care să-şi cumpere libertatea. De asemenea, stăpânului i-a fost dată posibilitatea de a 
elibera sclavii în orice moment, fără nicio obligaţie financiară sau amendă. 

 Menţionăm câteva dintre cazurile obligatorii de eliberare a sclavilor: 

 1) Ispăşirea păcatelor. 

 A fost stabilită ca ispăşirea în cazul uciderii cuiva din greşeală să fie eliberarea unui 
sclav musulman credincios, în plus faţă de «preţul sângelui» care urmează să fie dat  familiei 
afectate. Această ispăşire se bazează pe versetul Coranic: 

 „Nu se cade ca un dreptcredincios să omoare un alt dreptcredincios, decât [dacă se 
întâmplă] din greşeală. Cel care omoară un dreptcredincios din greşeală, trebuie să 
slobozească un rob credincios şi să dea un preţ de sânge familiei lui, afară dacă aceasta îl 
iartă, în semn de milostenie.” [Coran, 4:92]  
 2) Ispăşire pentru un jurământ dthihaar41. Acesta se bazează pe următorul verset din 
Coranul cel Nobil: 

 „Aceia care se despart de muierile lor cu aceste vorbe, iar apoi vor să revină 
asupra celor pe care le-au spus, [trebuie] să slobozească un rob înainte de a se mai atinge 
unul de altul. La aceasta sunteţi voi îndemnaţi, iar Allah este bine ştiutor a ceea ce faceţi.” 
[Coran, 58:3]  
 3) Ispăşirea pentru încălcarea unui jurământ. Acesta se bazează pe următorul verset: 

 „Allah nu vă va mustra pentru jurămintele voastre rostite la întâmplare, însă vă va 
mustra pentru jurămintele prin care v-aţi legat cu bună ştiinţă. Ispăşirea pentru ele va fi 
hrănirea a zece sărmani cu ceea ce îi hrăniţi în mod obişnuit pe cei din familia voastră, 
sau îmbrăcarea lor, sau slobozirea unui rob. Cel ce nu găseşte [mijloacele pentru aceasta] 
trebuie să ţină post vreme de trei zile. Aceasta este ispăşirea pentru jurămintele voastre, 
dacă le-aţi făcut (şi apoi le-aţi încălcat). Şi păziţi-vă jurămintele! Astfel vă limpezeşte 
Allah versetele Lui. Poate că veţi fi mulţumitori!” [Coran, 5:89]  
 4) Ispăşirea pentru încălcarea Postului din luna Ramadan. Un exemplu în acest sens este 
următorul hadith: 
 „Un om a venit la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  
şi a spus: «Sunt distrus, o, Mesager al lui Allah!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a întrebat:  «Ce anume te-a distrus?» El a spus: «Am avut relaţii intime cu soţia 
mea, într-o zi a lunii Ramadan.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a 
întrebat:  «Ai posibilitatea să eliberezi un sclav?» El a răspuns negativ. Profetul (Pacea şi 

                                      
41 Dthihaar este un fel de jurământ în care persoana obişnuieşte să spună: „Tu eşti pentru mine asemenea spatelui 
mamei mele”.Acesta a fost o practică din perioada preislamică pe care Islamul a interzis-o 
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binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Este posibil să ţii Post două luni 
consecutiv?»  El a răspuns negativ. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
întrebat: «Poţi să hrăneşti şaizeci de persoane sărace?»  El a răspuns negativ. Un coş de 
curmale i-a fost adus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  şi el i-a spus 
omului:  «Împarte aceasta drept caritate pentru ispăşirea păcatului tău.»  Omul a întrebat: 
«Cuiva mai sărac decât noi? Nu există nimeni în oraş mai sărac decât noi!» Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a râs până când molarii i s-au văzut şi a spus: «Du-te şi 
hrăneşte-ţi familia cu ele.»” (Bukhari)  
 O persoană care este obligată să facă o ispăşire pentru păcatul său şi este capabilă din 
punct de vedere financiar dar, nu are în posesia sa niciun sclav pe care să-l elibereze, putea 
cumpăra unul, ca mai apoi să-l elibereze ca ispăşire pentru păcatul său.   

 5) Eliberarea sclavilor drept caritate a fost declarată ca unul dintre cele mai iubite acte 
de adorare în faţa lui Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul), aşa cum spune Coranul cel Nobil:     

 „Dar el nu a străbătut drumul cel greu! ~ Dar de unde să ştii tu ce este drumul cel 
greu?  ~  Dezlegarea unui gât (eliberarea unui sclav).” [Coran, 90:11-13] 
  De asemenea, vorbele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), alături de faptele sale, în această privinţă, au încurajat oamenii  să elibereze sclavii 
de dragul lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Oricui eliberează un sclav musulman, Allah îi va elibera părţile corpului său din 
Foc, pentru fiecare membru al sclavului. Acest lucru este într-o asemenea măsură încât El 
va eliberă o mână pentru o mână, un picior pentru un picior şi o parte intimă pentru o 
parte intimă.” (Bukhari şi Muslim)  
  În plus, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
subliniat importanţa a trei lucruri când a spus: 

 „Vizitează bolnavul, hrăneşte-l pe cel înfometat şi eliberează sclavul.” (Bukhari) 
 6) Eliberarea unui sclav prin testament.   

 Unul dintre mijloacele de eliberare a unui sclav este prin testament, care poate fi scris 
sau verbal. În cazul în care stăpânul declară sub orice formă că la moartea sa sclavul lui va fi 
liber, în acest caz sclavul şi-a asigurat libertatea după moartea stăpânului. Ca o măsură de 
precauţie, Islamul a interzis vinderea unui astfel de sclav după acest testament. Dacă unei 
sclave i se face o asemenea promisiune, iar stăpânul o ia ca şi concubină, copilul care se naşte 
din această relaţie este un om liber. Similar, sclava, într-un astfel de caz nu poate fi vândută sau 
oferită cadou, ci, mai degrabă, trebuie eliberată. 

 7) Eliberarea sclavilor este una dintre posibilităţile pentru canalizarea Zakat-ului 
(Dania). Acesta se bazează pe versetul din Coranul cel Nobil: 

 „Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei 
care ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credinţă], pentru 
eliberarea robilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru Calea lui Allah şi pentru călătorul 
aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Al-'Alim, Al-Hakim 
[Atoateştiutor şi Înţelept].” [Coran, 9:60]  
 8) Ispăşirea pentru bătaia nejustificată sau lovirea pe faţă a unui sclav. 
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 Islamul cere eliberarea sclavului în cazul în care stăpânul îl bate fără niciun motiv sau îl 
loveşte peste faţă. Acesta se bazează pe hadith-ul în care Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Oricine pălmuieşte un sclav/sclavă trebuie să plătească drept ispăşire eliberarea 
lui/ei.”  (Muslim) 
 9) Eliberarea sclavului prin contract. 

 Aceasta este cazul în care sclavul îi cere stăpânului său eliberarea pentru o anumită 
sumă de bani, cu care amândoi sunt de acord. Dacă sclavul solicită stăpânului eliberarea unui 
astfel de contract de eliberare, acesta devine obligatorie pentru el să-i acorde, iar sclavul va 
avea libertatea de a cumpăra, vinde, face comerţ propriu şi lucra cu scopul de a strânge banii 
necesari, stipulaţi în contractul de eliberare. Poate lucra chiar pentru stăpânul său pentru un 
salariu stabilit. De fapt, Islamul a făcut un pas înainte, cerând donaţii şi sprijin pentru astfel de 
persoane de la oamenii bogaţi ai societăţii Islamice. Chiar şi stăpânul sclavului este îndemnat să 
reducă suma convenită sau să-i dea unele facilităţi pentru a uşura plata spre s obţine libertatea. 
Acesta se bazează pe versetul din Coranul cel Nobil: 

 „Cu aceia dintre cei pe care îi stăpânesc mâinile voastre drepte (sclavii voştri) care 
caută un contract [de eliberare din sclavie] încheiaţi voi acest contract42, dacă voi ştiţi că 
ei sunt buni, şi dăruiţi-le lor din bunurile lui Allah pe care El vi le-a dat vouă!” [Coran, 
24:33]  
 Pe scurt, putem spune că Islamul nu a legalizat şi nu a încurajat sclavia, ci, mai degrabă, 
prin legile şi principiile sale, a contribuit semnificativ şi efectiv la limitarea surselor de sclavie 
şi eliberarea lor odată şi pentru totdeauna. 

 

Concluzie 
 

 În încheiere vom, cita anumite evenimente în istoria recentă. Ministerul de Justiţie al 
Regatului Arabiei Saudite a ţinut trei simpozioane în perioada lunii Safar a anului 1392 H. 
(1982). La acestea, au participat ministrul de Justiţie, cercetători eminenţi şi profesori 
universitari, alături de patru savanţi şi canonişti europeni: fostul Ministru de Externe al Irlandei, 
secretarul Comitetului legislativ european,un bine-cunoscut savant, profesor de Studii Orientale 
şi Islamice, şi un profesor eminent de Drept, Directorul Revistei Drepturile Omului, publicată 
în Franţa. 

 Învăţaţii musulmani prezenţi au explicat conceptul de Islam ca mod de viaţă, în 
comparaţie cu alte concepte, ilustrând regulile principale ale Islamului şi ale Shari'ei, detaliile 
acestor principii generale. Ei au explicat importanţa, beneficiul şi eficienţa pedepsei capitale în 
Islam, care este prevăzută pentru infracţiunile grave comise împotriva unor oameni nevinovaţi 
ai societăţii. De asemenea, au explicat în detaliu faptul că pedepsele capitale sunt sancţiuni 
raţionale, care menţin pacea, siguranţa şi securitatea societăţii, în general. Europenii şi-au 
exprimat admiraţia faţă de explicaţiile detaliate oferite de către învăţaţii musulmani cu privire la 
aceste tipuri de pedepse şi, de asemenea, au admirat conceptul Drepturilor omului în Islam.  

                                      
42 Îndemn adresat stăpânilor de a-i elibera pe robii lor în schimbul unei sume de bani pe care aceştia o vor achita 
într-o anume perioadă de timp 
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 Dl McBride, conducătorul delegaţiei europene, a declarat: 

 „Din acest loc şi din această ţară Islamică, şi nu din altă ţară, drepturile omului 
trebuie să fie declarate şi anunţate pentru oamenii din toată lumea. Învăţaţii musulmani trebuie 
să proclame aceste drepturi necunoscute ale omului întregii comunităţi internaţionale. De fapt, 
din cauza ignoranţei cu privire la aceste drepturi ale omului şi din lipsa cunoştinţelor adecvate 
despre ele, faima Islamului şi a guvernelor Islamice este distorsionată în ochii lumii.”43  
 Această carte este o discuţie introductivă pe tema Drepturilor omului în Islam. Eu sper 
şi mă rog ca această discuţie să deschidă calea celor care doresc să afle mai multe despre 
adevărul Islamului, care a fost prezentat greşit, în mod deliberat, în special de unii laici, 
musulmani modernişti, precum şi de duşmanii Islamului. 

 Îndemn cititorii să cerceteze mai mult despre Islam ca mod de viaţă, din surse de 
încredere şi fără idei preconcepute. De asemenea, mă simt obligat să-i ajut pe cei care sunt 
dornici să înveţe şi să ştie cât mai multe despre Islam ca mod de viaţă. 

 Musulmanii care îi cheamă pe alţii la Islam ar trebui să fie sinceri în intenţia lor, 
purificând acestea de orice câştig personal, să caute în această viaţă doar plăcerea lui Allah Al-
'Aziz (Atotputernic), ca în Viaţa de Apoi să se bucure de lăcaşul lor din Jannah (Paradis). Unul 
dintre companionii Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
fiind întrebat de motivul pentru care participă la lupta pe calea lui Allah, a răspuns:   

 „Noi am venit să eliberăm oamenii de la adorarea idolilor şi nedreptăţile făcute de alte 
religii, să le aducem la dreptatea Islamului.” 
   În ceea ce priveşte Răsplata Divină, în Viaţa de Apoi, noi, musulmanii, credem că 
există numai două lăcaşuri permanente: fie Jannah, cu beatitudine şi fericire veşnică, fie Iadul, 
de tortură veşnică. Jannah este recompensa lui Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) pentru cei care 
se supun poruncilor Lui. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

  „Acela care doreşte o altă Religie decât Islamul (supunerea faţă de Allah), nu-i va 
fi acceptată şi el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduţi.” [Coran, 3:85]  
 De asemenea, în alt verset găsim: 

 „Însă aceia care cred şi împlinesc fapte bune vor avea ca sălaş grădinile 
Firdawsului44. ~ Şi în veci vor petrece în ele şi nu vor dori nicio schimbare.” [Coran, 
87:107-108]  
 Mai mult decât atât, Allah Al-'Alim (Atoateştiutor) a promis Iadul celor care nu se 
supun poruncilor Lui şi Îi asociază parteneri în adorare. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune 
în Coranul cel Glorios: 

 „Allah nu iartă să I se facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El iartă cui voieşte. Iar 
acela care pune în rând cu Allah un părtaş, născoceşte un mare păcat!” [Coran, 4:48]  
  De asemenea, spune Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) : 

 „Cei care nu cred (în Allah şi în Trimisul Său) dintre oamenii Cărţii45, ca şi 
idolatrii, în veci vor petrece în focul Gheenei. Aceştia sunt cei mai răi dintre toate 
făpturile.” [Coran, 98:6]  

                                      
43 Citat din Islamul şi drepturile omului de Abdullah ibn Abdul-Muhsin At-Turki 
44 În limba arabă, are sensul de Paradis, sau - ca în acest context – doar partea din mijloc, mai ridicată a 
Paradisului 
45 Evrei şi creştini 
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 Încă de la apariţia Islamului, inamicii acestuia au dus războaie împotriva lui şi aceste 
războaie continuă şi în prezent. Elementele antiislamice au exploatat, în acest război, toate 
mijloacele posibile, însă persoanele cu judecată sănătoasă şi cu maturitate nu vor fi afectate, 
deoarece ele ştiu să facă diferenţa dintre adevăr şi falsitate. Oameni eminenţi din alte religii 
continuă, din ce în ce mai mulţi, să se alăture Islamului, ca mod de viaţă, şi acest lucru este în 
sine o dovadă care demonstrează măreţia Islamului ca religie şi mod de viaţă.  

 Allah Al-'Aziz (Atotputernic) ne-a asigurat că El va păstra Religia Sa pentru omenire 
spunând în Coranul cel Nobil:. 

 „Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!” [Coran, 15:9] 
  Să încheiem cărticica noastră cu un citat minunat dintr-un hadith al Profetului 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):  

 „Cei mai iubiţi oameni de către Allah sunt cei  care sunt benefici pentru alţii. Cea 
mai iubită faptă în faţa lui Allah este bucuria adusă unui musulman aflat în suferinţă, 
pentru a-i diminua astfel suferinţa, sau a-i plăti datoria, sau a-i elimina foamea (dându-i 
de mâncare). Este chiar mai bine a merge cu un frate musulman pentru a-i îndeplini o 
necesitate decât a sta izolat într-o moschee o lună întreagă. Oricui îşi controlează furia (în 
această lume) Allah îi va acoperi defectele. Oricui îşi suprimă furia, în timp ce el poate 
face rău altora, Allah îi va umple inima cu satisfacţie şi fericire în Ziua Judecăţii. Oricui 
merge să susţină mărturia fratelui său musulman, Allah îi va accelera paşii în Ziua în 
care paşii sunt ezitanţi şi poticniţi. Cu siguranţă, caracterul şi comportamentul urât va 
distruge faptele bune aşa cum oţetul strică mierea.”46 
  

 الحمد هللا رب العالمين

 وصلي اللهم على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين

Toată Lauda este numai a lui Allah Unicul, Stăpânul Lumilor şi fie ca 
toate binecuvântările lui Allah să fie asupra Profetului Său (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a familiei sale! 
Dacă doriţi mai multe informaţii despre Islam, puteţi vizita 

următoarele site-uri: 
 

http://www.thekeytoislam.com  
http://www.islamhouse.com  

http://www.islamreligion.com  
http://www.islam-guide.com  

http://www.islamtomorrow.com  
http://www.islamqa.info  

http://www.womeninislam.ws  
http://www.1ststepsinislam.com  
http://www.chatislamonline.org  

http://islamweb.net/  

                                      
46 Relatat de Tabarani şi Ibn Abu-Dunya, clasificat  va fiind sahih în Sahih Al-Jam'i 
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