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Cuvânt înainte 
 

În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător 
Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate binecuvântările lui Allah 

fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, companionilor săi şi 
asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel 

Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii! 
 

 Allah Preaînaltul1 spune în Coranul cel Glorios: 
„Spune: «O, voi oameni ai Scripturii2, 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]  

Islamul este Religia care este în acord cu firea naturală al omului. Îi îndeamnă şi 
îi cheamă pe musulmani să întrebe despre lucruri care sunt de neînţeles pentru ei, 
prin consultarea autorităţilor competente care deţin asemenea informaţii. În Islam, 
nu există lucruri obscure sau misterioase; această Religie ne permite să întrebăm 
despre orice. Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul spune: 

„... Întrebaţi-i pe oamenii pricepuţi în cărţi, dacă voi nu ştiţi.” [Coran, 16:43] 

Prin natura lor, oamenii au multe întrebări în mintea lor, care cer răspunsuri 
clare şi logice, iar Coranul cel Nobil oferă aceste răspunsuri. Printre întrebările 
cel mai adesea întâlnite, putem enumera următoarele: 

a. Care este originea omenirii?                                             
Răspunsul poate fi găsit în Cuvintele lui Allah: 
„Noi l-am creat pe om din apa aleasă [venită] din lut. ~ Apoi l-am făcut Noi o picătură 

într-un loc sigur, ~ Apoi am făcut din picătură un cheag şi am făcut din cheag o  bucată de 
carne şi am făcut din bucata de carne oase şi am îmbrăcat oasele cu carne. Apoi l-am scos la 
iveală ca o altă făptură. Binecuvântat fie Allah, Făcătorul, Cel Bun!” [Coran, 23:12-14] 

b. Care este statutul omenirii în Univers? 
Allah Preaînaltul spune: 

                                                 
1 Notă explicativă: În această carte, atunci când spunem Allah Preaînaltul spune… utilizăm traducerea sensurilor 
cuvintelor din versetele respective şi nu o traducere literară, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub 
toate aspectele, cu excpeţia lui Allah Preaînaltul. 
2 Prin denumirea de oamenii Scripturii se au în vedere evreii şi creştinii 



6 
 

„Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam şi 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 din cei pe care i-am 
creat.” [Coran, 17:70] 

c. De ce Allah a creat oamenii? 
Allah Preamăreţul şi Preaslăvitul spune: 
„Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să Mă adore. ~ Eu nu voiesc de 

la ei întreţinere şi nici nu voiesc ca ei să Mă hrănească pe Mine. ~ Ci Allah este Ar-Razzaq 
[Întreţinătorul], Stăpânul puterii, Al-Matin [Cel Statornic].” [Coran, 51:56-58] 

De asemenea, El, Preaînaltul, spune: 
„«Oare credeţi că v-am creat pe voi fără rost  şi că nu vă veţi întoarce la Noi?» ~ 

Preaînalt este Allah, Stăpânul adevărat! Nu există altă Divinitate în afară de El, Stăpânul 
Tronului sublim!” [Coran, 23:115-116] 

d. Cine este Creatorul? 
A Lui este adorarea! Allah Preaslăvitul spune: 
„El este Allah, afară de care nu este alt Dumnezeu, Ştiutorul celor nevăzute şi al celor 

văzute. El este Cel Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim]. ~ El este Allah, afară de 
care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de 
pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu’min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare 
[Al-’Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbaar], Cel Preaînalt [Al- Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El 
este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi. ~ El este Allah: Făcătorul [Al-Khaliq], Creatorul 
[Al-Bari’], Dătătorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt Numele cele mai frumoase. Pe 
El Îl laudă cele din Ceruri şi cele de pe Pământ. El este Cel Puternic [şi] Înţelept [Al-’Aziz, 
Al-Hakim].” [Coran, 59:22-24] 

e. Care ar trebui să fie comportamentul nostru faţă de lucrurile pe care Allah 
le-a creat în acest Univers? 

Allah Preamăreţul spune: 
„O, voi cei care credeţi! Mâncaţi din bunătăţile pe care vi le-am dăruit şi mulţumiţi-I lui 

Allah dacă numai pe El voi Îl adoraţi!” [Coran, 2:172] 
f. Care este adevărata religie care trebuie urmată, şi care este calea care 

conduce spre fericirea din Viaţa de Apoi? 
Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul spune: 
„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] 
g. Care este calea care conduce spre liniştea sufletească şi stabilitatea mentală? 
Allah Preamăreţul spune: 
„«Pe cei ce cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah», căci prin 

pomenirea lui Allah se liniştesc inimile.” [Coran, 13:28] 
h. Ce se întâmplă cu cei care nu cred în Allah şi în Revelaţia Sa? 
„Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viaţă grea şi în 

Ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare.” [Coran, 20:124] 
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 i. Care este sfârşitul nostru în această viaţă? 
Allah Preaînaltul spune: 
„Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veţi primi [întreaga] voastră răsplată în 

Ziua Învierii! Cel care va fi îndepărtat de Foc şi adus în Rai va fi izbânditor. Viaţa aceasta 
nu este decât plăcere amăgitoare.” [Coran, 3:185] 

j. Este posibil ca noi să fim creaţi din nou? 
Allah Preamăreţul spune: 
„El ne dă Nouă o pildă, uitând de crearea sa şi zice: «Cine le mai dă viaţă oaselor după ce 

ele sunt putrezite?» ~ Spune: «Le va da lor viaţă Acela care le-a creat pe ele prima oară, 
căci El este Bineştiutor al întregii firi!»” [Coran, 36:78-79] 

De asemenea, El, Preaînaltul, mai spune: 
„O, voi oameni! Dacă sunteţi în îndoială cu privire la Înviere, Noi doară v-am creat din 

ţărână, apoi dintr-o picătură, apoi dintr-un cheag de sânge [ca o lipitoare], apoi dintr-o 
bucată de carne, cu formă, după ce a fost fără formă [plăsmuită şi neplăsmuită], pentru ca 
să vă arătăm vouă [Puterea Noastră]. Şi Noi lăsăm să sălăşluiască în pântece ceea ce voim 
Noi până la un timp hotărât; apoi vă scoatem pe voi ca prunci, pentru ca apoi să ajungeţi 
voi la vârsta bărbăţiei. ...” [Coran, 22:5] 

k. Ce se întâmplă după moarte? 
Allah Preaslăvitul spune: 
„Cei care nu cred dintre oamenii Cărţii, ca şi idolatrii, în veci vor petrece în Focul 

Gheenei. Aceştia sunt cei mai răi dintre toate făpturile. ~ Aceia care cred şi împlinesc fapte 
bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile. ~ Răsplata lor de la Domnul lor sunt 
Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie, şi în ele vor petrece veşnic, căci Allah este 
mulţumit de ei, iar ei sunt mulţumiţi de El. Aceasta va fi pentru cel care se teme de Domnul 
său.” [Coran, 98:6-8] 

Drag cititor, îţi reafirm faptul că Islamul deţine soluţiile tuturor problemelor cu 
care se confruntă astăzi omenirea. Lumea a implementat multe doctrine pentru a 
rezolva unele dintre problemele majore, dar din nou şi din nou aceste doctrine se 
dovedesc a fi incapabile pentru rezolvarea acestor probleme... şi atunci, de ce, în 
general, oamenii nu implementează Legile Islamului în vieţile lor pentru o viaţă 
mai bună? 

C. E. Abdullah Archibald W. Hamilton a spus: 
„Simt că trebuie să scriu şi să exprim mulţumirile mele sincere tuturor fraţilor 

mei musulmani care, atunci când eu am îmbrăţişat Islamul, au fost amabili şi mi-
au scris sau au trimis telegrame. Apreciez urările lor mai mult decât se poate 
spune în cuvinte. După ultimul război, când lumea înainta prin râuri de sânge, 
am crezut că toată pacea şi bunăvoinţa au ajuns la final, dar faptul că fraţii mei 
de peste cele şapte mări sunt gata să întindă o mână prietenească, mi-a adus un 
mesaj de speranţă şi bucurie. Acest lucru mi-a dovedit mai mult decât orice 
altceva faptul că numai Islamul poate aduce pace în această lume.” 
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Dragi cititori, unii dintre musulmanii de astăzi sunt pierduţi şi nu implementează 
învăţăturile Islamului în vieţile lor; ei sunt musulmani numai cu numele. Un 
adevărat musulman implementează poruncile Coranului şi ale Sunnei în viaţa sa de 
zi cu zi. Un adevărat musulman nu este cel care alege din Islam ceea ce i se 
potriveşte şi lasă deoparte altele! 

Nu este potrivit ca Islamul să fie asociat cu anumite ţări sau rase. Mai mult decât 
atât, nu este potrivit să se spună că toţi musulmanii trăiesc în conformitate cu 
Legislaţia Islamului. De fapt, mulţi musulmani sunt pierduţi şi nu aplică 
adevăratele învăţături ale Islamului. Islamul nu este aşa cum cred unii – ritualuri 
religioase simple care sunt practicate la timpuri stabilite – dimpotrivă, Islamul 
cuprinde credinţă, lege, devotament, tranzacţii şi relaţii. Este atât o religie, cât şi 
un sistem guvernamental. A fost spus: 

„Ce religie minunată, dacă ar fi numai şi oameni care să îi pună în practică 
învăţăturile, să adere la poruncile sale şi să se abţină de la ceea ce interzice.” 

În cartea sa „Ce este Islamul?”, W. Montgomery Watt a spus: 
„Prejudecata este doar una dintre multele dificultăţi pe care un student 

musulman le întâmpină atunci când vine să studieze în Europa sau America. De 
îndată ce începe să descrie Islamul ca fiind «Religia Coranului» sau ca «Religia 
a milioane de musulmani din ziua de azi», introduce un tip nou, care nu se 
încadrează în categoria de «religie». Însă, ce anume înseamnă termenul de 
«religie» pentru occidentali? În cel mai bun caz, pentru omul obişnuit aceasta 
înseamnă a petrece o oră sau două în zilele de duminică în anumite practici care-
i oferă un anumit suport şi o anumită putere pentru a putea înfrunta problemele 
cotidiene şi să menţină standardele unei decenţe sexuale; acest tip de persoană 
are de a face puţin sau chiar deloc cu comerţul, economia, politica sau relaţiile 
industriale. În cel mai rău caz, se favorizează o atitudine de complezenţă pentru 
indivizii mai prosperi din punct de vedere financiar sau ai anumitor rase. 
Europenii pot chiar să privească religia ca pe un drog utilizat de către 
exploatatorii oamenilor de rând, pentru a îi subjuga pe aceştia. Câtă diferenţă 
între această viziune şi perspectiva Islamică asupra religiei, fapt exprimat prin 
versetul, care spune:   

 „[Unica] religie acceptată de Allah este Islamul!...” [Coran, 3:19] 
Cuvântul din arabă tradus ca şi «religie» este «Diin», care face referire la viaţă 

în general. Aceasta nu este o chestiune privată care face referire doar la anumite 
persoane, atingând numai problemele şi aspectele care se regăsesc în interiorul 
vieţii lor, ci la ceva care este în acelaşi timp public şi privat, ceva care cuprinde 
întreaga structură a societăţii, într-un mod de care oamenii sunt conştienţi. În 
acelaşi timp, este o dogmă teologică, o formă de adorare, o teorie politică şi un 
cod detaliat de conduită, incluzând şi lucruri pe care europenii le-ar considera ca 
făcând referire la igienă sau la etichetă.” 
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Islamul, cu toate elementele sale, i-a fost revelat Profetului   Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi este neschimbat; musulmanii, pe de altă 
parte, s-au schimbat. Dacă un musulman face o greşeală, acest lucru nu înseamnă 
că Islamul este de acord cu acţiunea sa. Pentru a fi şi mai clar: dacă o persoană 
vrea să pună la loc o maşină demontată şi dacă el nu urmează cum trebuie 
instrucţiunile de folosire şi maşina nu poate fi construită, atunci acest lucru 
înseamnă că manualul este incorect? 

Îi rog pe cititori să parcurgă aceste pagini fără a avea idei preconcepute despre 
Islam şi având ca ţintă atingerea adevărului, fără a căuta defecte. În plus, nu 
trebuie să fie dus în eroare de propriile emoţii. Allah Preaînaltul spune: 

„Dacă li se spune: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», ei zic: «Ba noi urmăm cele cu care i-
am găsit pe părinţii noştri!». Chiar dacă părinţii lor au fost neştiutori şi nu s-au lăsat 
călăuziţi?!” [Coran, 2:170] 

Motivul acesteia este faptul că un om cu gândire logică nu ar accepta nimic în 
afară de ceea ce este cercetat şi verificat de el şi ar disemina şi rectifica greşelile, 
odată ce a fost atestată veridicitatea unor lucruri. 

În cele din urmă, trebuie să recunosc faptul că nu am acoperit fiecare aspect al 
Islamului în această carte, datorită complexităţii sale. Islamul reglementează viaţa 
omului în această lume, în fiecare aspect, şi o persoană ar trebui să scrie mai multe 
cărţi, pentru a putea discuta toate aspectele sale. În această carte, am evidenţiat 
unele puncte importante, privind aspectele de bază ale moralei în Islam. Este 
menţionat fiecare punct, susţinut cu dovezi din Coran şi Sunnah3 Profetului 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).    

Unii ar putea afirma, cu scopul de a dovedi faptul că Legislaţia Islamică a fost 
adoptată de sistemele actuale, că anumite legi pot fi găsite şi implementate în 
societatea modernă. Acest fapt poate fi uşor contrazis, atunci când ştim că 
Legislaţia Islamică are peste 1400 de ani vechime. Cu alte cuvinte, se poate spune 
că  legile puse în aplicare în aceste societăţi au fost derivate din Legile Islamice. În 
plus, mulţi orientalişti care au studiat Legislaţia Islamică din diverse motive 
nefavorabile şi obiective, nu încearcă să clarifice şi să explice, ci să minimalizeze 
adevărata sursă sugerând posibilele surse lumeşti. 

Dr. Abdur-Rahman bin Al-Karim Ash-Sheha 
P.O. Box 59565 - Riyadh, K.S.A 11535 

Email: alsheha2@gmail.com 
http://www.islamland.org 

Monoteismul Islamic 
 

                                                 
3 Sunnah cuprinde cuvintele, faptele şi învățăturile  Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!), tot ceea ce el a spus, a împlinit sau a aprobat în  anumite împrejurări, din momentul primirii 
Revlaţiei Divine şi până la moartea sa 

mailto:alsheha2@gmail.com
http://www.islamland.org/
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Islamul, ca şi alte religii Divine, susţine câteva percepte şi convingeri pe care Allah 
Preaînaltul le-a cerut robilor Săi să le propage, cu credinţă totală în ele, însă să ştie că nimeni nu 
trebuie să fie obligat să creadă, deoarece constrângerea nu este un mijloc pentru a atinge acest 
scop. Allah Preaslăvitul spune: 

„Nu este silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea dintre Calea cea Dreaptă şi 
rătăcire...” [Coran, 2:256] 

Allah le porunceşte robilor Săi să răspândească religia într-un mod bun şi cinstit. Allah 
Preamăreţul spune: 

„Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei cum 
este mai frumos!...” [Coran, 16:125] 

Acesta este un principiu fundamental: o persoană trebuie să fie convinsă înainte de a face 
«mărturisirea de credinţă», deoarece dacă ar face acest lucru din constrângere, discursurile şi 
acţiunile sale nu vor fi în concordanţă cu credinţa ei, iar acest lucru este definit în Islam ca fiind 
ipocrizie. Islamul ne-a avertizat cu severitate împotriva ipocriziei şi o consideră a fi un păcat, mai 
mare chiar  decât necredinţa. Allah Cel Măreţ spune: 

„Cei făţarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului şi nu vei afla ajutor pentru 
ei.” [Coran, 4:145] 

Acesta este rolul Profeţilor (Pacea lui Allah fie asupra lor!), de a transmite Mesajul lui Allah 
oamenilor şi de a îi îndruma spre dreptate, fără constrângere sau forţă. Allah Preamăreţul spune: 

„Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere faţă de Trimis! Iar dacă voi întoarceţi 
spatele, [să ştiţi că] Trimisului Nostru îi revine doar transmiterea limpede.” [Coran, 64:12] 

 

Scopurile principale ale Islamului 
 

Profetul  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în Mina4, în Pelerinajul 
său de Adio5: 

„«Ştiţi ce zi este astăzi?» Oamenii au răspuns: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine!» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Este Ziua Sacră (în care vă este 
interzis păcatul). Şi ştiţi ce oraş este acesta?» Ei au răspuns: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai 
bine!» El a spus: «Acesta este oraşul (Mecca) interzis (sacru). Şi ştiţi ce lună este aceasta?» 
Oamenii au răspuns: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine!» El a spus: «Este Luna Sacră!» 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai adăugat: «Fără îndoială! Allah a 
făcut ca sângele vostru, proprietăţile voastre şi onoarea voastră să vă fie sfinte, în mod 
reciproc, precum sfinţenia acestei zile a voastre, în această lună a voastră, în acest oraş al 
vostru.»” (Bukhari) 

Cel mai important lucru la care face chemare Islamul este conservarea, păstrarea religiei, a 
vieţii, onoarei, averii, minţii, urmaşilor, precum şi menţinerea drepturilor celor slabi şi nevoiaşi. 
În ceea ce priveşte inviolabilitatea vieţii, Allah Preaînaltul spune:  

„Şi nu luaţi sufletul pe care Allah l-a socotit oprit, decât pe drept!” [Coran, 17:33] 

                                                 
4 Mina este o vale în incinta Sacră a oraşului Mecca 
5 Ultimul Pelerinaj al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  
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În ceea ce priveşte inviolabilitatea averii, Allah Preamăreţul spune:  

„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] 

Cu privire la sanctitatea onoarei, Allah Preaslăvitul spune:  

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

De asemenea, mai spune: 

„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] 

Cu privire la interzicerea transgresiunii faţă de neam, Allah Preamăreţul spune:  

„Şi de îndată ce pleacă, străbate Pământul, căutând să semene stricăciune şi să 
nimicească semănăturile şi dobitoacele. Allah însă nu iubeşte stricăciunea!” [Coran, 2:205] 

Islamul are mare grijă să protejeze drepturile celor slabi, pentru că sunt mai uşor de asuprit. 
Din acest motiv, Allah Preabunul menţionează în Coranul cel Nobil mai multe categorii de 
nevoiaşi, precum şi unele modalităţi prin care aceştia pot fi nedreptăţiţi. Cu privire la părinţi, 
Allah Preaslăvitul spune:  

„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] 

Cu privire la orfani, Allah Gloriosul spune:  

„Cât despre orfan, pe el nu-l oprima!” [Coran, 93:9] 
Islamul porunceşte ca averea să le fie protejată şi menţinută. Allah Preaînaltul a spus: 

„Şi nu vă apropiaţi de averea orfanului, decât pentru ceva şi mai bun [pentru ea], până 
ce el ajunge la vârsta bărbăţiei! Şi ţineţi legământul, căci cu privire la legământ veţi fi 
întrebaţi!” [Coran, 17:34] 

Cu privire la copii, Allah Preaslăvitul spune:  

„... să nu-i omorâţi pe copiii voştri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât 
vouă cât şi lor ...” [Coran, 6:151] 

Cu privire la bolnavi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Eliberează prizonierul, hrăneşte pe cel înfometat şi vizitează bolnavul.” (Bukhari) 
Cu privire la bătrâni, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu este dintre urmaşii mei, cel care nu îşi respectă bătrânii, nu arată milă faţă de copii, 
sau nu respectă învăţaţii.” (Tirmidhi) 

Cu privire la cei nevoiaşi, Allah Preaînaltul spune:  

„Cât despre cel care cere, pe el nu-l alunga!” [Coran, 93:10] 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricine îşi ajută fratele atunci când este în nevoie, Allah îi va fi alături când el va fi în 
nevoie.”  (Muslim) 

Mai sunt şi alte comportamente excelente pe care această religie le porunceşte musulmanilor să 
le adopte, toate rafinând caracterul individual şi ajutând la reformarea societăţii ca un întreg. 
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Trăsăturile caracteristice ale Islamului 
 
1. Există texte explicite în Coranul cel Nobil, cât şi hadith-uri ale Profetului (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care indică faptul că toate religiile au chemat la acelaşi 
principiu de bază, adorarea lui Allah Preaînaltul, Unicul, fără parteneri. Allah Preaînaltul a trimis 
omenirii Profeţi (Pacea lui Allah fie asupra lor!) şi Mesajul fiecăruia îl abroga pe cel anterior, de 
la Noe (Pacea lui Allah fie asupra sa!) până la Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, sunt faţă de ceilalţi Profeţi ca şi un om care a construit o casă frumoasă şi 
perfectă, cu excepţia unei cărămizi care nu a fost pusă în colţul ei. Oamenii o înconjoară şi o 
admiră, dar spun: «Dacă numai o cărămidă ar fi fost pusă în acest loc!» Eu sunt acea 
cărămidă, şi sunt ultimul dintre toţi Profeţii.” (Bukhari) 

Niciun Profet sau Mesager al lui Allah nu va mai veni după Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Singura excepţie este Isus (Pacea lui Allah fie asupra 
sa!). Atunci când se va apropia Ceasul, el va coborî6 pe Pământ şi îl va umple cu dreptate şi 
egalitate, aşa cum a fost umplut cu asuprire şi tiranie. El (Pacea lui Allah fie asupra sa!) nu va 
aduce altă religie, ci va domni cu Islamul. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus: 

 „Ceasul nu va veni până când fiul Mariei (Isus) nu va coborî ca judecător drept şi va 
judeca cu Islamul. El va distruge crucea şi va omorî porcul. El va elimina jizyah7 şi va fi 
atâta bogăţie până când nimeni o va mai accepta.”  (Bukhari) 

Toţi Mesagerii au chemat la credinţa în faptul că nu există altă Divinitate în afara lui lui Allah 
şi au dezaprobat asocierea unui partener în Adorarea şi Stăpânirea Sa. De asemenea, au proclamat 
că Allah este departe de orice imperfecţiune. Au chemat poporul lor să Îl adore pe Allah, Unicul, 
fără niciun intermediar. Au reformat omenirea şi au condus-o spre o cale prin care ea poate atinge 
adevărata fericire atât în această lume, cât şi în Viaţa de Apoi. Allah Preamăreţul spune:  

„El v-a orânduit vouă religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care ţi-am revelat-o ţie şi 
am prescris-o pentru Avraam, şi Moise, şi Isus: «Întemeiaţi religia şi nu vă despărţiţi întru 
ea!»” [Coran, 42:13] 

2. Islamul a abrogat  toate religiile anterioare (ca legislaţie şi mod de viaţă în aplicarea religiei, 
însă toate aduceau Mesajul Unicităţii lui Allah), şi aceasta este ultima religie pe care Allah 
Preaslăvitul a ales-o pentru omenire. Allah Preaînaltul nu va accepta nimic altceva de la robii Săi, 
după cum ne spune:  

„Iar ţie, [Mohammed], ţi-am trimis Cartea cu Adevărul, întărind Scriptura de dinaintea 
ei şi întrecând-o pe ea.” [Coran, 5:48] 

Pentru că aceasta este ultima religie, Allah Preaînaltul a promis să o păstreze şi să o păzească 
de orice schimbare până în Ziua Judecăţii, spre deosebire de religiile anterioare care au fost 
trimise în anumite timpuri, anumitor persoane. Allah Preaînaltul spune:  

                                                 
6 Motivul este acela că Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) nu a murit, aşa cum cred evreii şi creştinii; ci a 

fost ridicat în Ceruri, şi evreii au crezut că ei l-au omorât. A se vedea Coran , 4:157 
7 Jizyah este o taxă plătită de nemusulmanii care aleg să trăiască pe pământ musulman, în schimbul 

protecţiei lor 
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„Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!” [Coran, 15:9] 
Mesagerul Islamului, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este 

ultimul dintre toţi Mesagerii. Niciun alt Mesager nu va mai veni după el. Allah Preaslăvitul spune:  

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

Acest lucru nu înseamnă că Islamul nu îi acceptă sau nu crede în Mesagerii anteriori sau 
revelaţiile anterioare; dimpotrivă, Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a adus poporului său 
acelaşi Mesaj pe care şi Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!) l-a adus poporului său; Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adus acelaşi Mesaj pe care şi Isus (Pacea lui 
Allah fie asupra sa!) l-a adus poporului său: de a îl adora de Allah, Unicul, fără parteneri. 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost ultimul Profet şi Mesager. 
Musulmanilor li s-a poruncit să creadă în toţi Mesagerii şi în Scripturile Divine. Oricine respinge 
oricare dintre acestea, este necredincios şi nu este considerat a fi musulman. Allah Preaînaltul 
spune:  

„Aceia care nu cred în Allah şi în Trimişii Săi  şi vor să-l separe pe Allah de Trimişii Săi, 
zicând: «Noi credem în unii dintre ei, dar nu credem în alţii» şi voiesc să găsească un drum 
de mijloc, ~ Aceia sunt în adevăr necredincioşi şi pentru cei necredincioşi am pregătit Noi 
osândă ruşinoasă.” [Coran, 4:150-151] 

3. Islamul a completat şi a perfecţionat legislaţia care a venit înainte. Deoarece aceste religii 
erau numai pentru anumite naţiuni şi timpuri, nu se potriveau lumii şi timpurilor de azi. Islamul, o 
religie universală şi eternă, a perfecţionat şi a completat acele aspecte care erau limitate la 
oamenii şi timpurile din trecut, afirmând acele aspecte potrivite pentru toate timpurile şi toţi 
oamenii. Allah Preaslăvitul spune:  

„... am încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! ...” [Coran, 5:3] 
Din acest motiv, este cea mai bună Cale către Allah, după cum ni se spune în 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. Dacă oamenii Scripturii ar fi crezut ar 
fi fost bine pentru ei. Printre ei sunt şi credincioşi, dar cei mai mulţi dintre ei sunt 
nelegiuiţi.” [Coran, 3:110] 

4. Islamul este o religie globală care se adresează întregii umanităţi. Acesta nu a fost revelat 
pentru o rasă sau clasă socială anume, ci este o religie în care toţi oamenii sunt egali. Nu este 
nicio discriminare bazată pe culoare, limbă, loc sau naţionalitate; mai degrabă este bazată pe 
anumite credinţe pe care toţi oamenii le împărtăşesc, acestea ţinându-i uniţi. Oricine crede în 
Allah ca Unicul şi Singurul Domn, că Islamul este religia corectă şi că Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este ultimul Mesager, este cunoscut ca musulman, 
indiferent de rasă, culoare sau etnie. Allah Preamăreţul spune:  

„Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai 
mulţi dintre oameni nu ştiu.” [Coran, 34:28] 

Cât despre Mesagerii anteriori (Pacea lui Allah fie asupra lor!), ei au fost trimişi fiecare pentru 
naţiunea lor. Allah Preaînaltul a spus despre Noe (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Noi l-am trimis pe Noe la neamul său ...” [Coran, 7:59] 
Despre Hud (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Preaslăvitul spune:  
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„Şi [neamului] ’Ad [I l-am trimis] pe fratele lor Hud, care le-a zis: «O, neam al meu! 
Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă Divinitate în afara Lui!» ...” [Coran, 7:65] 

Despre Salih (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Preamăreţul spune:  

„Şi [neamului] Thamud [I l-am trimis] pe fratele lor Salih, [care] le-a zis: «O, neam al 
meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui!» ...” [Coran, 7:73] 

Despre Lot (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Preaînaltul spune:  

„Şi [când l-a trimis] pe Lot, care a zis neamului său ...” [Coran, 7:80] 
Despre Shu’aib (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Preaslăvitul spune:  

„Şi la Madyan [I l-am trimis] pe fratele lor Shu’aib, care le-a zis: «O, neam al meu! 
Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui!” [Coran, 7:85] 

Despre Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Preamăreţul spune:  

„Apoi, după ei, Noi l-am trimis pe Moise cu semnele Noastre la Faraon şi la dregătorii 
lui” [Coran, 7:103] 

Despre Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Gloriosul spune:  

„Şi [adu-ţi aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: «O, fii ai lui Israel! Eu sunt Trimisul lui 
Allah la voi, întărind Tora de dinainte de mine» ...” [Coran, 61:6] 

Datorită faptului că Islamul este o religie globală şi cheamă oamenii într-o scară atât de largă, 
Allah Preaînaltul le porunceşte musulmanilor să transmită Mesajul său întregii lumi. Allah 
Preamăritul a spus: 

„Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să fiţi martori în legătură 
cu oamenii şi pentru ca Profetul să fie martor în legătură cu voi...” [Coran, 2:143] 

5. Legislaţia şi învăţăturile Islamice sunt de la Allah Preaînaltul; din acest motiv, sunt de 
neschimbat. Ele nu sunt ca legislaţiile umane care conţin greşeli, lipsuri şi au o continuă influenţă 
a factorilor externi, a împrejurărilor, culturii, tradiţiilor şi societăţilor. Acest lucru este clar 
observat în prezent. Legislaţiile şi sistemele făcute de om sunt instabile, deseori având nevoie de o 
revizuire şi schimbare. Ce se potriveşte unei societăţi, nu se potriveşte alteia, iar ce se potriveşte 
unei perioade de timp nu se potriveşte alteia. Legislaţiile şi sistemele societăţii capitaliste, de 
exemplu, nu se potrivesc societăţii comuniste. Oricine încearcă să introducă legislaţia şi sistemul 
într-o anumită societate trebuie să ia în considerare scopurile şi punctele lor de vedere. Mai mult, 
poate apărea o persoană cu mai multe perspective sau mai multe cunoştinţe, care să introducă 
anumite concepţii care contrazic sau adaugă ceva legislaţiei anterioare.  

Cât despre Legislaţia Islamică, ea este, aşa după cum am descris, de origine Divină. Cel care 
le-a legiferat este Creatorul tuturor lucrurilor, Cel care potriveşte condiţiile speciale şi corectează 
problemele. Nimeni, indiferent de statutul pe care îl are, nu are dreptul să se opună, să schimbe, să 
adauge sau să omită ceva din această Legislaţie. Allah Preamăreţul spune:  

„Şi, oare, voiesc ei judecata din vremea păgâniei? Dar cine, oare, ar putea fi mai bun 
Judecător decât Allah, pentru un neam care se crede statornic?” [Coran, 5:50] 

6. Islamul este religia a cărei Legislaţie este generală, acest lucru făcând să fie practicabilă 
tuturor timpurilor şi locurilor. A introdus principii şi învăţături generale care sunt nealterate; ele 
nu sunt influenţate de trecerea timpului sau schimbarea locului, chiar dacă sunt principii cu privire 
la credinţă, aşa cum este credinţa în Allah Preaînaltul, în Îngeri, Cărţi, Mesageri, Ziua Judecăţii şi 
Destin; sau principii cu privire la actele de adorare, cum sunt  Rugăciunile la timpul specificat 
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pentru fiecare, suma stabilită pentru Zakah (Dania obligatorie) şi cui trebuie să îi fie dată aceasta, 
timpul pentru Postul obligatoriu, şi caracteristicile, timpul şi regulile Hajj-ului.  

Fiecare problemă nouă care apare în lume trebuie să fie analizată prin lumina Coranului şi 
Sunnei autentice a Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a putea fi 
dată o hotărâre. Dacă nu poate fi luată o hotărâre privind problema respectivă, pe baza Coranului 
sau a Sunnei Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), învăţaţii credincioşi ar 
trebui să depună toate eforturile pentru a formula un text-hotărâre, având în vedere interesele 
musulmanilor şi să considere o condiţie acestor timpuri şi societăţi. Acest lucru se face prin 
examinarea sensului general al versetelor din Coran şi spusele Profetului (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!), studiind elementele Jurisprudenţei, după cum urmează: 

● Toate lucrurile sunt considerate a fi permise în religie, cu excepţia celor pentru care există  
un text  specific sau general care să le facă nepermise. 

● Protejarea şi menţinerea beneficiilor şi intereselor comune ale societăţii. 

● Islamul este o religie a uşurării, care urmăreşte să îndepărteze toate greutăţile inutile. 

● Prejudiciul trebuie evitat. 

● Prevenirea răului prin prevenirea mijloacelor care îl provoacă.  

● Nevoile grave pot face ca lucrul interzis să devină permis. 

● Nevoile grave pot face lucrul interzis în funcţie de situaţie. 

● Apărarea împotriva răului este prioritară obţinerii beneficiilor. 

● Dacă o persoană are de ales între două lucruri rele, trebuie să îl aleagă pe cel mai mic. 

● Răul nu trebuie să fie anulat printr-un prejudiciu similar. 

● Prejudiciile ar trebui să nu fie luate în considerare de dorinţa apărării împotriva răului 
general. 

Mai există multe alte elemente de Jurisprudenţă similare acestora. La luarea unei decizii, 
învăţatul nu trebuie influenţat de dorinţele lui; şi nici nu trebuie să utilizeze această hotărâre 
pentru a obţine unele interese personale; el trebuie să încerce tot ceea ce poate pentru ca societatea 
să aibă beneficii, fără o dovadă scrisă, pentru că Islamul este potrivit pentru fiecare vârstă şi 
îndeplineşte necesităţile fiecărei societăţi. 

7. Nu există prejudecăţi în religia Islamică. Fiecare element al Legislaţiei sale se aplică întregii 
omeniri, nu există nicio diferenţă între bogaţi şi săraci, nobili şi oameni de rând, conducători sau 
conduşi, albi sau negri. Toţi sunt egali în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legii Shari’ah8. 

În timpul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), o femeie din neamul 
Makhzum din tribul Quraish (neamul cel mai nobil din tribul cel mai nobil), a furat un lucru. Unii 
dintre cei de lângă el au spus: 

„«Cine îi va spune Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) despre ea?» 
Alţii au spus: «Cine va îndrăzni, în afară de Usama ibn Zayd, cel mai iubit de către Profet (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ?» Astfel, Usama i-a vorbit Profetului. El, (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a zis: «Tu ai intervenit, mijlocind la mine, pentru a 
încălca una dintre pedepsele lui Allah?» Apoi, el s-a ridicat şi s-a adresat oamenilor, spunând: 
«O, voi, oameni, cei dinaintea voastră au fost pierduţi, pentru că dacă cineva de rang înalt 
fura, îl scuteau de pedeapsă; iar dacă cineva de rang mic fura, aplicau asupra acestuia 

                                                 
8 Shari’ah este Legislaţia sau Jurisprudenţa Islamică 
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pedeapsa prescrisă. Pe Allah, dacă Fatimah, fiica lui Mohammed, ar fura, i-aş tăia mâna9.»” 
(Muslim) 

8. Sursele scrise ale religiei sunt prezente şi astăzi în forma lor originală, fără a fi omis ceva 
din ele, adăugat sau substras. Principala sursă a Islamului sunt Coranul şi Sunnah Profetului 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

 În prezent, Coranul are aceeaşi formă, cea originală, aşa cum i-a fost revelat Profetului 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu aceleaşi litere, versete şi 
capitole. Nu a fost nimic modificat în el.  

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a numit cărturari dintre cei mai buni 
companioni ai săi, să scrie ceea ce i-a fost revelat lui, aşa cum au fost Ali, Mu’awiyah, Ubay ibn 
Ka’b şi Zaid ibn Thaabit (Pacea lui Allah fie asupra lor!). Ori de câte ori Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) primea Revelaţia, le cerea cărturarilor să scrie ceea ce i-a 
fost revelat, informându-i exact în ce capitol să pună versetul. Coranul a fost memorat şi păstrat 
atât sub formă de cărţi, cât şi în inimile musulmanilor. 

Musulmanii au dat o foarte mare importanţă Cărţii lui Allah Preaslăvitul. Se întreceau să îl 
memoreze şi să îl predea altora, pentru a primi răsplata pe care a promis-o Allah pentru ei, după 
cum  Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus : 

 „Cel mai bun dintre voi este cel care memorează Coranul şi apoi îi învaţă şi pe alţii.”  
(Bukhari)  

Ei şi-au cheltuit timpul şi averea pentru a îl păstra şi memora. Musulmanii l-au transmis de la o 
generaţie la alta (ţinând cont de faptul că memorarea şi recitarea Coranului sunt considerate a fi 
acte de adorare). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

„Oricine recită o literă din Coran, va primi zece răsplăţi. Şi nu spun că alif-lam-mim este 
o literă, ci alif este o literă, lam este o literă şi mim este o literă.”  (Tirmidhi) 

A doua sursă a Legislaţiei Islamice este Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!), care explică şi clarifică Coranul cel Nobil. Allah Preaînaltul le-a protejat de 
schimbare şi de orice tip de denaturare prin intermediul unor învăţaţi credincioşi, de încredere, 
care şi-au dedicat viaţa studiului hadith-urilor şi a lanţurilor de relatatori ale acestora, verificând 
dacă ele îi pot fi atribuite Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau nu. Ei 
şi-au îndreptat atenţia spre fiecare persoană din lanţul de relatatori şi au studiat-o în parte pentru a 
demonstra dacă aceasta a fost de încredere şi pioasă şi au cernut toate hadith-urile relatate de 
Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi nu au acceptat nimic cu excepţia celor 
asupra cărora au avut o dovadă că sunt autentice. Aceste hadith-uri au ajuns la noi fără a fi 
schimbate. Oricine doreşte să cerceteze metodologia utilizată în păstrarea Sunnei, o poate face 
prin cărţile de ştiinţă ale hadith-ului. Aşa va deveni clar pentru oricine studiază această ştiinţă că 
nu există nicio îndoială cu privire la relatările care au ajuns la noi şi vor realiza, de asemenea, 
marele efort făcut de învăţaţi pentru Sunnah Profetului   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) . 

9. Islamul se referă la oameni ca fiind egali prin natura lor, indiferent de sex, culoare sau 
limbă. Primul om pe care Allah Preaînaltul l-a creat a fost Adam   (Pacea lui Allah fie asupra sa!) . 
El este tatăl întregii omeniri. Apoi, El, Preaslăvitul, a creat din Adam pe soţia sa, Eva, mama 
întregii omeniri, şi i-a făcut pentru a procrea. În natura lor originală şi în creaţie, oamenii sunt 
egali. Allah Preamăreţul spune:  

                                                 
9 Pedeapsa stabilită în Islam pentru furt este tăiatul mâinii. Sunt anumite condiţii care trebuie îndeplinite 

înainte ca această pedeapsă să fie implementată 
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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 ... ” [Coran, 4:1] 

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

„Cu adevărat, Allah te-a eliberat de (diferite tipuri de) mândrie din timpul zilelor de 
ignoranţă, de dinainte de Islam, şi ignoranţa de a te mândri cu strămoşii tăi. Oamenii sunt 
de două tipuri: un credincios care se teme de Allah, şi un necredincios care nu crede şi este 
condamnat la păcate. Toţi oamenii sunt fiii lui Adam, iar Adam (a fost creat) din lut.” 
(Tirmidhi) 

Toate generaţiile trecute şi viitoare sunt şi vor fi descendente ale Profetului Adam   (Pacea lui 
Allah fie asupra sa!) . Toţi oamenii au avut o religie şi o singură limbă, dar pentru că au crescut la 
număr, s-au răspândit pe întreg Pământul, în locuri diferite, lucru care a făcut ca ei să difere în 
culoare, natură şi să vorbească diferite limbi. De asemenea, acest lucru a condus la diferenţierea 
lor în modul de gândire, stilul de viaţă şi credinţe. 

Allah Preaînaltul spune:  

„Oamenii nu au fost decât o singură comunitate şi apoi s-au deosebit ei. Şi de n-ar fi fost 
un cuvânt rostit mai înainte de Domnul tău, ar fi fost hotărât pentru ei [lucrul] asupra 
căruia ei au avut păreri deosebite.” [Coran, 10:19] 

Învăţăturile Islamului arată egalitatea oamenilor, nu iau în considerare sexul, rasa, limba sau 
naţionalitatea lor. Toţi sunt egali în Faţa lui Allah Preaînaltul. Ei diferă numai în modul în care fac 
implementarea religiei lui Allah în viaţa lor. Allah Preamăreţul spune:  

„O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o muiere 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 Atoateştiutor [şi] Bineştiutor [’Alim, Khabir].” [Coran, 49:13] 

Conform egalităţii recunoscute în Islam, toţi oamenii sunt egali în ceea ce priveşte libertatea 
lor, fapt reglementat de religie, pentru a nu lăsa instinctele animalice să le conducă. 

În Islam, toţi oamenii au garantate următoarele drepturi: 
 a. libertatea de a gândi şi de a spune ceea ce gândeşti. Islamul încurajează musulmanii să 

spună adevărul şi să îşi exprime gândurile şi opiniile, cele care sunt constructive şi precise, fără a 
se teme de nicio învinovăţire. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cea mai bună formă de Jihad este un cuvânt adevărat spus în faţa unui conducător sau 
comandant tiran.”  (Abu Dawud) 

Companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) au implementat acest principiu. Odată, 
un bărbat i-a spus lui Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!), al doilea calif al 
Islamului: 

 „«Teme-te de Allah, comandat al credincioşilor!» Un alt bărbat a intervenit şi a spus: 
«Îndrăzneşti să îi spui comandatului credincioşilor să se teamă de Allah?» Auzind acestea, Omar 
i-a spus: «Lasă-l în pace şi lasă-l să o spună, pentru că nu este bine pentru tine dacă nu ne spui, 
şi nu este bine pentru noi dacă nu acceptăm.»” 

 Cu o altă ocazie, Ali (Allah să fie mulţumit de el!) judeca o anumită problemă conform opiniei 
sale. Atunci când Omar (Allah să fie mulţumit de el!), care era calif în acel timp, a fost întrebat 
despre această judecată, a răspuns: 
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„«Dacă aş fi fost întrebat aş fi judecat ca şi cutare ..» Atunci când a fost întrebat ce anume l-a 
oprit să îl contrazică pe Ali din moment ce era comandantul credincioşilor, el a răspuns: «Dacă 
era scris aşa în Coran sau în hadith, l-aş fi contrazis, dar a fost opinia lui şi opinia poate fi bună 
sau greşită: nimeni nu ştie care opinie susţine mai mult adevărul conform lui Allah.” 

b. Toţi au dreptul de a avea şi de a câştiga un trai decent. Allah Preaslăvitul spune:  

„Nu râvniţi la ceea ce Allah a dăruit [cu Harul Său] unora dintre voi mai mult decât 
altora. Bărbaţii vor avea parte de ceea ce au agonisit şi femeile vor avea parte de ceea ce au 
agonisit.” [Coran, 4:32] 

c. Toţi au dreptul la a învăţa. Islamul consideră că este o obligaţie a căuta ştiinţa. Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Căutarea ştiinţei este obligatorie pentru toţi musulmanii.”  (Ibn Majah) 
d. Toţi au dreptul de a folosi lucrurile bune şi pure pe care Allah Preaînaltul le-a creat în acest 

Univers, conform orientărilor religiei. Allah Preaslăvitul spune:  

 „El este Cel care v-a făcut Pământul supus. Deci străbateţi întinderile sale. Şi mâncaţi 
din înzestrarea Lui. Şi la El este învierea.” [Coran, 67:15]  

e. Toţi au dreptul de a îndeplini rolul de lider în societate, desigur cu condiţia de a avea 
competenţa şi abilitatea pentru acest lucru. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Oricui i se acordă autoritate asupra musulmanilor şi se poartă perfid, va intra în Iad.” 
(Ahmad) 

Islamul consideră că a se da autoritate unei persoane care nu este potrivită, este ca o trădare a 
încrederii pe care ne-a dat-o Allah Preamilostivul, iar acest lucru este un indiciu al apropierii 
sfârşitului lumii şi a apropierii Zilei Judecăţii. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„«Dacă încrederea este trădată, atunci aşteaptă venirea Orei.» Unul dintre companioni a 
întrebat: «Cum este încrederea trădată, Mesager al lui Allah?» El a răspuns: «Atunci când 
autoritatea este dată celui care nu merită, atunci aşteptaţi venirea Orei.»” (Bukhari) 

f. Islamul nu are nicio autoritate autonomă spirituală cu putere absolută ca celelalte religii. 
Acest lucru se datorează faptului că Islamul elimină practica de a lua intermediari între Allah şi 
robii Săi. Allah i-a condamnat pe politeişti, pentru că un intermediar îi conduce în actele lor de 
adorare. Allah Preaslăvitul spune:  

„Lui Allah I se cuvine credinţă curată. Iar aceia care şi-au luat ocrotitor în locul Lui 
[zicând]: «Noi nu-i adorăm pe ei decât pentru ca ei să ne apropie de Allah» ... ” [Coran, 
39:3] 

Allah Preaînaltul a expus realitatea acestor «intermediari», clarificând faptul că aceştia nu au 
nici capacitatea de a aduce beneficii, nici de a face rău. Dimpotrivă, sunt şi ei creaturi ca şi cei 
care îi adoră. Allah Preamăreţul spune:  

„Aceia pe care voi îi invocaţi în locul lui Allah sunt robi asemenea vouă. Invocaţi-i, 
aşadar, şi să vă răspundă, dacă voi sunteţi cu adevărul!” [Coran, 7:194] 

Islamul a consolidat noţiunea de relaţie directă Allah Preaînaltul şi robii Săi. Această relaţie 
este bazată pe credinţa în Allah Unicul, în toate privinţele, şi întoarcerea la El, Preamilostivul, 
atunci când robul cere ce are nevoie, căinţă şi ajutor, fără a apela la niciun intermediar. Dacă o 
persoană comite un păcat, îşi ridică mâinile în du’a şi se smereşte în Faţa lui Allah, Unicul, cerând 
la El iertare, oricând şi oriunde s-ar afla. Allah Preaslăvitul a spus: 
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„Acela care săvârşeşte un rău sau este nedrept cu sine însuşi iar apoi se roagă lui Allah de 
iertare, acela Îl va afla pe Allah Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].” [Coran, 4:110] 

În Islam, nu există un cler care să facă lucrurile permise sau interzise după bunul plac. Nimeni 
nu are dreptul să ierte alte persoane pentru păcatele comise împotriva lui Allah, sau să recomande 
a fi intermediarii lor în Faţa lui Allah Preamăreţul, eliberând legi noi în religie, schimbând idolii 
stabiliţi pentru credinţă, iertând păcătoşi garantând Paradisul pentru cine consideră ei a fi potrivit. 
Legislaţia corectă este cea a lui Allah Preaînaltul. Pentru explicaţia versetului următor: 

„Ei îi iau pe rabinii lor şi pe călugării lor, precum şi pe Mesia, fiul Mariei, ca Domni în 
locul lui Allah” [Coran, 9:31] 

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

„Ei (creştinii şi evreii) nu îi adoră (rugându-li-se lor), dar atunci când (preoţii şi rabinii) 
fac ceva permis pentru ei, ei îl iau ca fiind permis, de asemenea, şi atunci când când fac ceva 
interzis pentru ei, ei îl iau ca fiind nepermis.”  (Tirmidhi) 

g. Islamul a dat anumite drepturi fiecărui individ, în funcţie de rolurile lor diferite în societate. 
Acest lucru este pentru a se asigura că viaţa se desfăşoară fără probleme în cel mai bun mod şi ca 
toţi să poată beneficia din plin din religia lor. Părinţi, copii, rude, vecini, prieteni, etc. toţi având 
drepturi mandatate pentru ei în Islam. Allah Preaînaltul spune:  

„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] 

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

 „Nu vă invidiaţi unul pe celălalt, nu lăudaţi un lucru şi nu oferiţi un preţ mai mare dacă 
nu intenţionaţi să îl cumpăraţi, nu vă urâţi unul pe celălalt, nu întoarceţi spatele unul 
celuilalt (prin ruperea legăturilor de rudenie) şi niciunul dintre voi să nu ofere spre vânzare 
ceva pentru un preţ mai mic atunci când ştie că fratele lui este pe cale de a încheia un acord. 
Mai degrabă, robii lui Allah sunt fraţi. Musulmanul este fratele unui alt musulman; nu este 
nedrept cu el, nu îl trădează, nu îl înşeală şi nu îl desconsideră. Pietatea şi credinţa sunt  aici 
(şi a arătat spre inimă de trei ori). Este destul de rău faptul că o persoană îl desconsideră pe 
fratele ei musulman. Este interzis să fie încălcate sângele, averea şi onoarea unui 
musulman.” (Muslim) 

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

„Nimeni nu este cu adevărat credincios până când nu iubeşte pentru fratele său ceea ce 
iubeşte pentru sine.” (Bukhari) 

Chiar şi cei care arată duşmănie Islamului, au drepturi. Abu ’Aziz ibn Omair, fratele lui 
Mus’ab ibn Omair a spus: 

„Am fost luat prizonier în Bătălia de la Badr. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: «Trataţi bine prizonierii.» Eram într-un grup de Ansari10 şi atunci când ei 
mâncau prânz sau cină, ei mâncau curmale în timp ce pe mine mă hrăneau cu pâine11, aşa 
cum le-a ordonat Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) .”  (Tabarani) 

                                                 
10 Ansari, literal, înseamnă „ajutoarele” şi se referă la  musulmanii din Medina care l-au primit pe Profet 

  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  şi pe companionii lui (Allah să fie mulţumit de ei!) când au 
venit din Mecca 

11 Mâncarea de bază a musulmanilor erau curmalele, atunci când nu aveau nimic altceva de mâncare 
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 De asemenea, Islamul oferă anumite drepturi şi animalelor. Atunci când Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trecut pe lângă o cămilă vlăguită din cauza foamei, a 
spus: 

„Temeţi-vă de Allah în privinţa acestor animale, (creaturi) care nu pot să-şi exprime 
dorinţa. Dacă le călăriţi, atunci hrăniţi-le pentru aceasta (făcându-le mai puternice şi apte), 
şi dacă le mâncaţi, atunci hrăniţi-le pentru aceasta (făcându-le grase şi sănătoase).”  (Abu 
Dawud) 

 Islamul legiferează anumite drepturi pe care fiecare individ trebuie să le acorde grupului, şi 
alte drepturi pe care grupul trebuie să le ofere individului. Individul trebuie să aibă în vedere 
interesele grupului, iar grupul pe cele ale individului. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus:  

„«Credincioşii sunt ca o structură solidă, fiecare (cărămidă) o susţine pe cealaltă», apoi şi-
a strâns mâinile şi şi-a întrepătruns degetele.”  (Bukhari) 

Atunci când două interese sunt în opoziţie, interesul grupului trebuie să fie deasupra interesului 
individului, de exemplu, o casă care stă să cadă trebuie să fie dărâmată pentru că poate răni pe cei 
care trec pe lângă ea, şi proprietarul ei trebuie să fie despăgubit.  

10. Islamul este religia milei, iubirii şi compasiunii şi interzice asprimea. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cel Milostiv are Milă de cei care sunt miloşi. El arată Milă celor de pe Pământ şi va 
arăta Mila celor de deasupra Cerurilor. Pântecele este derivat din Numele Său, Ar-Rahman. 
De oricine menţine legăturile (de rudenie), Allah va continua să aibă Milă de el, dar oricine 
rupe legăturile, va fi rupt de Mila lui Allah.” (Tirmidhi) 

În Islam, mila nu se limitează doar la oameni; ci este arătată şi animalelor de asemenea. O 
femeie a intrat în Iad pentru că şi-a torturat pisica. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a spus: 

„O femeie obişnuia să îşi pedepsească pisica. Ea a ţinut-o închisă până când a murit, fapt 
pentru care femeia a ajuns în Iad. Ea nu a hrănit-o şi nu i-a dat apă pentru a-i potoli setea 
pe toată perioada în care a ţinut-o închisă şi nici nu i-a oferit libertatea de a-şi căuta singură 
hrana.”  (Bukhari) 

A arăta milă faţă de animale înseamnă intrarea în Paradis. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Odată, un om ce călătorea cu anumite afaceri, a devenit foarte însetat. De aceea, atunci 
când a ajuns în dreptul unei fântâne, a scos nişte apă şi a băut-o. După ce a băut, a observat 
un câine, care lingea picăturile de apă ce se scurgeau pe pământ. Văzând aceasta şi 
înţelegând că şi câinelui îi era sete, aşa cum îi fusese şi lui, s-a întors la fântână, a mai scos 
nişte apă şi i-a dat şi câinelui să bea. Datorită acestui lucru, Allah l-a recompensat, iertându-
i toate păcatele.» Oamenii au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, vom fi recompensaţi chiar şi 
pentru tratamentul bun arătat faţă de animale? »  El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) le-a spus: «Este o răsplată pentru orice lucru bun pe care îl faceţi oricărei fiinţe vii.»”  
(Bukhari) 

Dacă aceasta este mila pe care Islamul o arată animalelor, atunci care este statutul milei arătate 
oamenilor, creaţia preferată de Allah Preaînaltul şi onorată deasupra altor creaţii? În Coranul cel 
Glorios ni se spune: 
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„Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam şi 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 din cei pe care i-am 
creat.” [Coran, 17:70] 

11. Islamul nu permite celibatul, monahismul şi respingerea bucuriilor lumeşti permise. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Nu îngreunaţi lucrurile pentru voi, pentru că astfel acele lucruri vor fi îngreunate 
pentru voi, deoarece cu adevărat oamenilor care îşi îngreunează lucrurile lor înşişi, Allah le 
va îngreuna pentru ei, şi aceasta este ceea ce le rămâne din locurile lor de adorare şi casele 
lor.» Apoi a recitat versetul: 

„...Însă monahismul l-au născocit ei singuri - nu l-am prescris Noi pentru ei - căutând 
mulţumirea lui Dumnezeu! Dar ei nu au păzit aceasta aşa cum s-ar fi cuvenit să o păzească. 
... ” [Coran, 57:27]” (Abu Dawud)  

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

„Mâncaţi, beţi şi daţi caritate fără a face excese sau fără a avea mândrie şi vanitate. Cu 
adevărat, lui Allah Îi place să vadă urmele Răsplăţii Sale la robii Săi.”  (al-Hakim) 

În acelaşi timp, Islamul nu îi permite unei persoane să se complacă în viaţa materialistă sau să 
fie captivă dorinţelor sale, fără nicio orientare. Mai degrabă, este o religie a moderaţiei, care 
echilibrează viaţa individului între această lume şi cea de Apoi, completându-se una pe cealaltă. 

Islamul porunceşte ca o persoană să menţină un echilibru între cerinţele corpului şi cele ale 
sufletului. De exemplu, atunci când un musulman este preocupat de cerinţele vieţii de zi cu zi, 
aceasta îi ordonă să îşi amintească de cerinţele sufletului său prin actele de adorare. Allah 
Preaînaltul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Când se cheamă la Rugăciune [As-Salat], în ziua de vineri, 
grăbiţi-vă la pomenirea lui Allah şi lăsaţi negoţul! Aceasta este mai bine pentru voi, dacă 
[voiţi să] ştiţi.” [Coran, 62:9] 

Mai mult, atunci când un musulman exagerează în actele de adorare în detrimentul nevoilor 
lumeşti, i se porunceşte porunceşte să nu ignore nevoile sale materiale. Allah Preamăreţul spune: 

„Apoi, după ce Rugăciunea [As-Salat] a fost împlinită, răspândiţi-vă pe Pământ şi căutaţi 
Harul lui Allah şi pomeniţi-L mult pe Allah, pentru ca voi să izbândiţi!” [Coran, 62:10] 

Islamul îi laudă pe cei care îmbină cele două aspecte, după cum ni se spune în Coranul cel 
Sfânt: 

„Bărbaţi pe care nici negoţul, nici marfa nu-i împiedică de la pomenirea lui Allah, de la 
împlinirea Rugăciunii [As-Salat] şi de la achitarea Daniei [Az-Zakat], care se tem de o Zi 
când inimile şi privirile vor fi tulburate.” [Coran, 24:37] 

Islamul a păstrat drepturile sufletului, corpului şi intelectului aşa cum acestea au fost alocate de 
Shari’ah12, care nu exagerează din niciun punct de vedere. Musulmanul este însărcinat cu 
protejarea sa şi să ţină cont de tot ceea ce face, aşa cum este menţionat clar prin Cuvintele lui 
Allah Preaînaltul: 

„Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb, îl va vedea, ~  După cum, cel care a 
fãcut un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea.” [Coran, 99:7-8] 

Musulmanul nu trebuie să refuze plăcerile lumeşti permise, ale trupului, indiferent dacă este 
vorba de mâncare, băutură, îmbrăcăminte, căsătorie sau muncă. Allah Preamăreţul spune: 
                                                 

12 Legislaţia Islamică 
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„Spune: «Cine a oprit podoaba orânduită de Allah, pe care El a făcut-o pentru robii Săi  
şi bunătăţile cele trebuincioase pentru vieţuire?»” [Coran, 7:32] 

Islamul a interzis numai lucrurile dăunătoare, nocive, dacă acestea pot cauza rău minţii, 
corpului, averii sau societăţii; sufletul omului a fost creat de către Allah Preaînaltul şi El i-a dat 
urmaşi pe Pământ pentru a Îl slăvi pe El, Preaînaltul, şi pentru a implementa Legislaţia Sa. 
Nimeni nu are dreptul să distrugă sau să aducă aceste lucruri la un sfârşit, cu excepţia cazului în 
care Allah îi dă acest drept. Allah Preaslăvitul a creat un organism adecvat şi complet pentru acest 
suflet, astfel încât el să poată îndeplini Porunca lui Allah în ceea ce priveşte adorarea, drepturile şi 
alte obligaţii, precum şi a dezvolta această lume. Allah Preaslăvitul spune: 

„Noi l-am creat pe om cu cea mai frumoasă înfăţişare.” [Coran, 95:4] 
Din acest motiv, Allah Preamăreţul ne-a poruncit să protejăm şi să avem grijă de acest corp, 

conform orientărilor definite în religie. Prin urmare, Islamul a legiferat următoarele lucruri:  

a. Purificarea: Allah Preaslăvitul spune: 

„... Allah îi iubeşte pe cei care se căiesc şi îi iubeşte pe cei care se curăţesc.” [Coran, 
2:222] 

Allah Preaînaltul a făcut abluţiunea o condiţie a valabilităţii Rugăciunii, stabilite pentru un 
musulman de cinci ori pe zi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nicio Rugăciune nu este acceptată fără abluţiune şi nicio caritate oferită din câştiguri 
nepermise nu este acceptată.”  (Muslim) 

De asemenea, Allah Preamăritul a poruncit ca musulmanul să facă o baie completă după un 
contact sexual sau un vis umed, spunând: 

„... Dacă sunteţi spurcaţi (junub13), atunci curăţaţi-vă [printr-o îmbăiere]! ...” [Coran, 
5:6] 

Allah Preaînaltul a făcut ca baia completă să fie recomandată pentru Rugăciunile făcute în 
grup, aşa cum este Rugăciunea de vineri, Rugăciunea de Eid, Hajj sau Umrah (Pelerinajul mic sau 
mare). 

b. Păstrarea igienei: prin următoarele lucruri: 

1. Spălarea mâinilor înainte şi după servirea mesei şi clătirea gurii după servirea mesei. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă după ce mănâncă, unul dintre voi găseşte mâncare printre dinţii săi, atunci să o 
scoată, şi dacă vreunul dintre voi găseşte rămăşiţe în gura sa, să le înghită. Cel care face 
aceasta, face ceea ce este mai bine, iar cel care nu o face, nu face nimic rău.”  (Abu Dawud) 

2. Păstrarea igienei gurii şi a dinţilor. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Dacă nu m-aş fi temut că este prea greu pentru cei care mă urmează, le-aş fi cerut să 
folosească siwak14 – în mod obligatoriu curăţarea dinţilor – înainte de orice Rugăciune.”  
(Bukhari şi Muslim) 

3. Curăţarea locului care ar putea deveni propice pentru germeni şi mizerie. Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

                                                 
13 Stare rezultată dintr-un contact sexual sau o scurgere seminală după care abluţiunea majoră (îmbăierea 

generală) este obligatorie atât pentru bărbat, cât şi pentru femeie 
14Siwak: bucățică din creanga arborelui de Arak,  folosită de musulmani pentru  curățarea dinților  
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„Cinci practici fac parte din natura cu care Allah l-a creat pe om: circumcizia, 
înlăturarea părului pubian, înlăturarea părului de la subraţ, scurtarea mustăţii şi tăierea 
unghiilor.” (Bukhari) 

4. A mânca şi a bea numai acele lucruri care sunt curate, permise şi sănătoase. Allah 
Preaslăvitul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Mâncaţi din bunătăţile pe care vi le-am dăruit şi mulţumiţi-I lui 
Allah dacă numai pe El voi Îl adoraţi!” [Coran, 2:172] 

Islamul stabilit principii prin care un musulman se poate bucura de lucrurile bune şi pure în aşa 
fel încât acestea să îi susţină moderarea fără a merge în exces, deoarece excesul ar fi în 
detrimentul sănătăţii sale. Allah Preaslăvitul spune: 

„... Mâncaţi şi beţi, însă nu întreceţi măsura, fiindcă El nu-i iubeşte pe cei care întrec 
măsura!” [Coran, 7:31] 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) explică felul în care musulmanul 
trebuie să mănânce, spunând: 

„Omul nu umple un vas mai rău decât stomacul său. Sunt suficiente pentru el câteva 
înghiţituri care să îl pună pe picioare. Iar dacă nu se poate, atunci o treime din stomac să fie 
pentru mâncare, o treime pentru apă şi o treime pentru respiraţie.” (Tirmidhi şi Ibn Majah) 

5. Islamul a interzis consumarea oricărui lucru impur sau murdar. Indiferent dacă este 
mâncare sau băutură, aşa cum sunt hoiturile, sângele, alcoolul. Musulmanul trebuie să îşi menţină 
sănătatea. Allah Preaslăvitul spune: 

„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 Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].” [Coran, 
2:173] 

De asemenea, Allah Preaînaltul mai spune: 

„O, voi cei care credeţi! Vinul, 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! 
~ 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, 5:90-1] 

6. Participarea la sporturi benefice, aşa cum este lupta. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) însuşi a luptat cu un bărbat numit Rakanah. [Hakim] 

Alte sporturi benefice sunt înotul, călăria şi tirul. Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit 
de el!), al doilea calif şi unul dintre cei mai apropiaţi companioni ai Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus: 

„Învăţaţi-vă copii să tragă cu arcul, înotul şi călăria.” 
7.  A căuta vindecarea bolii. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, Allah a creat boala aşa cum a creat şi leacul. Pentru fiecare boală există un 
leac, dar nu căutaţi leacul în cele interzise.”  (Abu Dawud) 

8. Porunceşte ca musulmanii să persevereze în actele de adorare. Actele de adorare hrănesc 
sufletul. Un suflet care nu este hrănit cu acte de adorare, este un suflet în agonie. Allah 
Preamăreţul spune: 
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„«Pe cei ce cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah», căci prin 
pomenirea lui Allah se liniştesc inimile.” [Coran, 13:28] 

Islamul consideră a fi un mare păcat neglijarea nevoilor corpului şi negarea drepturilor sale; 
cum ar fi odihna, hrănirea şi căsătoria. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„La soţiile Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au venit trei 
persoane ca să întrebe despre faptele de credinţă ale Profetului. După ce li s-a relatat despre 
acestea, ei au spus că este insuficient ceea ce fac ei şi au zis: «Atunci, unde ne aflăm noi, în 
comparaţie cu Profetul, de vreme ce Allah i-a iertat toate păcatele din trecut şi pe cele viitoare?» 
Unul dintre ei a spus: «Cât despre mine, eu mă voi ruga toată noaptea.» Altul a zis: «Eu voi posti 
în fiecare zi fără odihnă.» Iar cel de al treilea a zis: «Eu mă feresc de femei şi nu mă însor 
niciodată.» Atunci, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit la ei şi le-a 
zis: «Voi sunteţi cei care spuneţi cutare şi cutare lucruri? Aveţi grijă! 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, fac Rugăciuni noaptea şi dorm, şi mă căsătoresc. Cel ce se depărtează de la 
Tradiţia mea, nu este de-al meu.»” (Bukhari) 

12. Islamul este Religia care încurajează oamenii să înveţe. Allah Preaslăvitul spune: 

„Spune: «Oare sunt egali cei care ştiu cu aceia care nu ştiu?»” [Coran, 39:9] 
Islamul dispreţuieşte ignoranţa şi ignoranţii. Allah Preaînaltul menţionează în Coran că Moise 

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

„... Să mă ferească Allah să fiu dintre cei neştiutori!” [Coran, 2:67] 
Există anumite tipuri de ştiinţă care sunt obligatorii ca fiecare musulman să le înveţe; aceste 

cunoştinţe sunt despre viaţa de zi cu zi a musulmanului, cât şi cunoştinţe religioase. Un alt tip de 
cunoştinţe este considerat a fi o datorie colectivă (de exemplu, dacă o parte dintre ei învaţă, 
păcatul de nu învăţa nu cuprinde întreaga societate). 

Allah Preaînaltul i-a poruncit Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
să îşi dorească ştiinţa mai mult decât orice în această viaţă. Allah Preaslăvitul spune: 

„Şi spune: «Doamne, sporeşte-mi mie ştiinţa!»” [Coran, 20:114] 
Islamul oferă o importanţă mare învăţaţilor şi celor care caută ştiinţa. Profetul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu este dintre urmaşii mei cel care nu îşi respectă bătrânii, nu arată milă faţă de copii şi 
nu dă dreptul unui învăţat.” (Tirmidhi) 

Islamul le-a oferit învăţaţilor onoare. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: 

„Excelenţa unui învăţat peste un credincios este ca şi excelenţa mea peste ultimul dintre 
voi.”  (Tirmidhi) 

Pentru răspândirea cunoştinţelor şi pentru ca acestea să fie căutate, Islamul consideră căutarea, 
învăţarea şi predarea lor un fel de luptă pentru care fiecare persoană primeşte răsplată şi este şi 
Calea care conduce spre Paradis. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„Oricine caută cunoaşterea este considerat a fi în Jihad până se întoarce.”  (Tirmidhi) 
De asemenea, a mai spus: 

„Oricine păşeşte pe o cale pentru a căuta cunoaşterea, Allah îi va uşura calea spre 
Paradis. Niciun grup de oameni nu se adună într-o moschee pentru a recita şi a studia 
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Cartea lui Allah fără ca liniştea şi Pacea să coboare asupra lor, aceştia sunt învăluiţi cu 
milă, Îngerii îi înconjoară iar Allah îi menţionează pe cei prezenţi cu El. Oricui face fapte 
care îl împiedică (de la a obţine Paradisul), nici chiar familia lui nu îi ca fi de folos (în Ziua 
Judecăţii).”  

(Muslim) 

Islamul nu încurajează numai căutarea cunoştinţelor religioase, ci încurajează învăţarea tuturor 
ştiinţelor benefice. Aceasta este considerată a fi o datorie colectivă a naţiunii musulmane şi un act 
de adorare. Allah Preamăreţul spune: 

„Oare nu vezi că Allah a făcut să coboare din Cer apă şi că Noi am făcut apoi să iasă la 
iveală roduri cu felurite culori şi că în munţi sunt dâre albe şi roşii, cu felurite culori, şi 
stânci foarte negre?! ~ Tot astfel sunt şi printre oameni şi vieţuitoare şi vite cu felurite 
culori. Singurii ce se tem de Allah sunt învăţaţii dintre robii Săi. Dar Allah este Puternic [şi] 
Iertător [’Aziz, Ghafur].” [Coran, 35:27-28] 

Aceste versete cheamă omenirea să reflecteze şi la rândul lor ar putea să îi îndrume spre 
afirmaţia existenţei unui Creator care a făcut toate aceste lucruri. De asemenea, ne spune despre 
Binecuvântările pe care Allah Preaslăvitul le-a pus în Univers. Nu este nicio îndoială că cei care 
sunt chemaţi să reflecteze în aceste versete nu sunt numai învăţaţii religiei, ci, mai degrabă, îi 
include şi pe cercetătorii din alte domenii care au abilitatea de a descoperi secretele pe care Allah 
Preamăreţul le-a ascuns în acest Univers. De exemplu, o persoană învaţă că norii sunt formaţi şi 
ploaia cade prin chimie şi fizică. Similar, o persoană învaţă cum cresc plantele, fructele şi 
culturile prin cunoaşterea agriculturii, o persoană învaţă despre munţi din geologie şi despre 
formele oamenilor şi animalelor din genealogie. 

13. Islamul încurajează oamenii să îşi revizuiască în mod constant faptele şi acţiunile. Acest 
lucru, la rândul lui, provoacă musulmanii să depună eforturi să facă tot posibil să stea cât mai 
departe de ceea ce Îl poate supăra pe Allah Preamăreţul. 

Musulmanii ştiu foarte bine că Allah Preaînaltul îi vede şi ştie ceea ce fac ei, prin urmare, ei nu 
fac decât ceea ce le-a fost poruncit şi se abţin de la ceea ce este interzis. Atunci când un 
musulman se abţine să fure, el se teme de Allah Preaslăvitul, nu se teme de oameni. Islamul 
armonizează intrarea şi ieşirea omului în/sau din anumite acţiuni. Allah Preamăreţul spune: 

„Şi dacă tu rosteşti vorbele cu glas tare, El ştie, [neîndoielnic], taina şi ceea ce este chiar şi 
mai ascuns.” [Coran, 20:7] 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris ihsaan15 ca fiind: 

„... să Îl adori pe Allah ca şi cum L-ai vedea. Chiar dacă nu Îl vezi, El te vede.” (Bukhari) 
Păstrarea sub control a acţiunilor şi faptelor au ca rezultat următoarele: 

a. Credinţa că Allah este Singurul demn de adorare. El este Perfect în toate aspectele; El ştie 
tot ceea ce are loc în acest Univers şi nimic nu se întâmplă decât dacă El voieşte. Allah Preaînaltul 
spune: 

„El este Cel care a creat Cerurile şi Pământul în şase zile şi pe urmă s-a aşezat pe Tron. 
El ştie ce intră în Pământ şi ce iese din el, ce coboară din cer şi ce se înalţă la el; El este cu 
voi, oriunde v-aţi afla. Şi Allah vede bine ceea ce faceţi.” [Coran, 57:4] 

Ştiinţa Sa depăşeşte lucrurile materiale şi tangibile. El ştie sentimentele şi şoaptele sufletului, 
după cum ne spune: 
                                                 

15 Ihsaan: nivelul la care ajunge o persoană atunci când faptele sale sunt făcute perfect pentru Allah 
Preaînaltul, ştiind că El o priveşte 
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„Noi l-am creat pe om şi Noi ştim ce-i şopteşte sufletul său, căci Noi suntem mai aproape 
de el decât vâna gâtului.” [Coran, 50:16] 

b. Credinţa că Allah Preamăreţul va învia toţi oamenii în Ziua Judecăţii. Allah Preaslăvitul 
spune: 

„Aceia care nu au crezut, au pretins că ei nu vor mai fi înviaţi. Spune: «Ba da! Pe 
Domnul meu! Veţi fi voi înviaţi şi apoi vi se va vesti vouă ceea ce aţi făcut! Şi acesta este un 
lucru uşor pentru Allah».” [Coran, 64:7] 

c. Credinţa că fiecare individ va da socoteală pentru ceea ce a făcut. Allah Preaînaltul spune: 

„Şi niciun [suflet] purtător de poveri nu va purta povara altuia!” [Coran, 6:164] 
Fiecare persoană va da socoteală în Faţa lui Allah Preamăreţul pentru tot ceea ce a făcut sau a 

spus, indiferent cât de mici pot părea aceste acţiuni, bune sau rele. Oamenii vor fi răsplătiţi pentru 
faptele lor bune şi pedepsiţi pentru păcatele lor: 

„Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb, îl va vedea, ~ După cum, cel care a făcut 
un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea.” [Coran, 99:7-8] 

d. Supunerea faţă de Allah Preaslăvitul şi Mesagerul Său (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) trebuie să fie mai presus de orice. Allah Preaînaltul spune: 

„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] 

14. În Islam, răsplata faptelor bune este multiplicată, în timp ce pedeapsa pentru cele rele, nu. 
Allah Preaînaltul spune: 

„Acela care va veni cu o faptă bună va avea parte de zece asemenea ei, iar acela care va 
veni cu o faptă rea nu va fi răsplătit decât cu o faptă pe măsura ei.” [Coran, 6:160] 

O persoană este recompensată chiar dacă doar intenţionează să facă o faptă bună, chiar dacă 
această intenţie nu este împlinită prin faptă. Mai mult, dacă un musulman intenţionează să facă o 
faptă rea, dar nu o face de teama lui Allah Preaslăvitul, el va fi răsplătit de asemenea, pentru 
faptul că a lăsat această faptă de dragul lui Allah Preamăreţul. Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a menţionat că Allah Preaînaltul a spus16: 

„Dacă sclavul Meu intenţionează să facă o faptă rea, aceasta nu este scrisă până când nu 
o face. Dacă o face, i se scrie ca un păcat, iar dacă nu o face de dragul Meu, atunci i se scrie 
ca faptă bună. Dacă intenţionează să facă o faptă bună şi nu o face, aceasta este scrisă ca 
faptă bună. Dacă o face, atunci îi este scrisă ca faptă bună şi răsplata este de până la şapte 
sute de ori.”  (Bukhari) 

Mai mult, împlinirea dorinţelor permise sufletului este considerată a fi un act de adorare, dacă 
intenţia persoanei este corectă. Dacă o persoană intenţionează să mănânce şi să bea pentru a îşi 
ţine corpul sănătos sau să câştige existenţa familiei sau celor care depind de ea, acest lucru va fi 
considerat un act de adorare şi persoana va fi răsplătită pentru aceasta. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

                                                 
16 Acest tip de relatare se numeşte Hadith Qudsi, care sunt cuvintele lui Allah Preaînaltul, dar exprimate 

prin vorbele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  
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„Un bărbat care cheltuie pentru familia lui, căutând răsplata de la Allah, face o faptă de 
caritate.” (Bukhari) 

Toate faptele făcute de un musulman cu o intenţie bună sunt considerate acte de caritate. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Fiecare musulman trebuie să ofere caritate.» Ei (companionii) au întrebat: «Şi dacă nu au 
nimic de oferit drept caritate?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «El 
trebuie să muncească cu mâinile sale pentru a obţine ceva pentru a da drept caritate.» Ei au 
spus: «Şi dacă nu poate?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «El trebuie 
să ajute o persoană nevoiaşă.» Ei au spus: «Dacă nu poate?» El a spus: «El trebuie să facă 
fapte bune.» Ei au spus: «Şi dacă nu o face?» El a răspuns: «El trebuie să se ferească de rău şi 
aceasta va fi caritatea sa.»” (Bukhari) 

15. În Islam, dacă o persoană comite un păcat, apoi se căieşte sincer, făcând o promisiune 
solemnă de a nu se mai întoarce la păcat, atunci răul care a fost scris este înlocuit cu o faptă bună. 
Allah Preamăreţul spune: 

„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; acestora le va 
schimba Allah faptele rele cu fapte bune, căci Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, 
Rahim]” [Coran, 25:68-70] 

Aceasta este în legătură cu drepturile lui Allah Preaslăvitul. Cât despre drepturile oamenilor, 
cel care greşeşte trebuie să meargă la cei faţă de care a greşit şi să ceară iertarea lor, dacă 
drepturile lor au fost încălcate.  

Islamul se adresează intelectului celui care a păcătuit şi îl ridică din confuzia în care se află, 
permiţându-i să se căiască şi să nu mai comită păcate. Allah Preaînaltul spune: 

„Spune: «O, voi robii Mei, care aţi întrecut măsura în defavoarea voastră, nu 
deznădăjduiţi în privinţa Îndurării lui Allah!» Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, 
Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim].” [Coran, 39:53] 

Islamul a făcut uşoară calea căinţei. Allah Preaslăvitul spune: 

„Acela care săvârşeşte un rău sau este nedrept cu sine însuşi iar apoi se roagă lui Allah de 
iertare, acela Îl va afla pe Allah Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].” [Coran, 4:110] 

Versetul face referire la musulmani. Cât despre cei care au îmbrăţişat Islamul, ei vor avea o 
răsplată dublă, pentru credinţa în Mesagerii lor, cât şi în Profetul Mohammed   (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) . Allah Preamăreţul spune: 

„Aceia cărora Noi le-am dat Cartea mai înainte de el, aceia cred în el; ~ Şi când li se 
recită lor  zic ei: «Noi credem în el. Acesta este Adevărul de la Domnul nostru. Şi noi am fost 
supuşi [lui Allah] înainte de [venirea] lui»; ~ Aceştia vor fi dăruiţi cu răsplată de două ori, 
pentru că ei sunt  statornici şi pentru că ei resping fapta rea prin fapta bună şi fac 
milostenie din cele cu care i-am înzestrat” [Coran, 28:52-54] 

Mai mult de cât atât, Allah Preamilostivul le şterge toate păcatele pe care le-au făcut înainte de 
a accepta Islamul. Atunci când Amr ibn Al-’As (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a venit să accepte 
Islamul, el a pus condiţia ca Allah să îi ierte toate păcatele. La aceasta, Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 
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„Nu știi că Islamul șterge tot ceea ce a fost înainte de el17?” (Muslim) 
16. Islamul garantează musulmanilor că vor primi continuu răsplăţi pentru faptele lor bune 

făcute în această viaţă, chiar şi după moarte. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Atunci când un om moare, nu mai obţine răsplată pentru faptele sale, cu excepţia celor 
trei: pomana ce are continuitate, ştiinţa de care beneficiază şi alţii şi un copil credincios, 
care face du’a18 pentru el.”  (Muslim) 

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

„Dacă cineva îi îndeamnă pe alții să urmeze dreapta călăuzire, primește o răsplată egală 
cu a acelora care îl urmează, fără ca răsplata lor să scadă într-un fel; iar dacă cineva 
îndeamnă pe alții să urmeze calea greșită, păcatul de care se face vinovat este egal cu cel al 
cărora îl urmează, fără ca păcatele lor să scadă în vreun fel.”  (Muslim) 

Acesta este unul dintre motivele pentru care musulmanii încearcă tot posibilul să reformeze şi 
să modifice ceea ce este greşit în societatea lor, prin fapte bune, promovând ceea ce este bun şi 
drept, şi luptând împotriva răului şi prevenind oamenii de ceea ce este rău.  

17. Islamul este o religie care respectă inteligenţa şi gândirea omului, căruia îi cere să le 
folosească corespunzător. Allah Preamăreţul spune: 

„În Ceruri şi pe Pământ sunt semne pentru cei care cred. ~ Şi în propria voastră făptură 
şi în vietăţile pe care El le-a risipit se află semne pentru un neam de oameni care cred cu 
tărie. ~ Şi în schimbarea nopţii şi zilei şi în hrana pe care Allah a pogorât-o din cer şi a 
înviat Pământul cu ea, după ce el a fost mort, şi în schimbarea vânturilor se află semne 
pentru un neam de oameni care pricep.” [Coran, 45:3-5] 

Multe versete din Coran sunt adresate intelectului şi încurajează omul să gândească. De mai 
multe ori, Allah Preaslăvitul spune în Coranul cel Nobil: 

„Oare ei nu cugetă la Coran sau peste inimile lor sunt lacăte?” [Coran, 47:24] 
„... Ei au inimi, dar nu pricep cu ele; ei au ochi, dar nu văd cu ei; ei au urechi, dar nu aud 

cu ele...” [Coran, 7:179] 
Deşi i-a fost dată o mare importanţă intelectului, Islamul limitează circumstanţele în care 

acesta este folosit. Musulmanul trebuie să îşi folosească intelectul doar pentru a înţelege lucruri 
fizice, tangibile, nu ceva referitor la lumea nevăzută, pentru că acest lucru este inutil şi o risipă de 
energie.  

Una dintre modalităţile aparente prin care Islamul respectă intelectul nealterat este că îi mustră 
pe cei care îi urmează pe alţii fără cunoştinţe, sau fără călăuzire, orbeşte. Allah Preamăreţul 
spune: 

„Dacă li se spune: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», ei zic: «Ba noi urmăm cele cu care i-
am găsit pe părinţii noştri!». Chiar dacă părinţii lor au fost neştiutori şi nu s-au lăsat 
călăuziţi?!” [Coran, 2:170] 

18. Islamul se conformează stării de fitrah: dispoziţia naturală a omului cu care Allah 
Preaînaltul l-a creat. Prin urmare, Islamul nu contrazice natura omului. Allah Preamăreţul spune: 

                                                 
17  Odată cu intrarea în Islam, toate păcatele făcute anterior intrării în această religie sunt iertate 
18 A face suplicaţii lui Allah 
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„Ridică-ţi faţa ta spre religia cea adevărată! Această [religie] este firea [creată de] Allah, 
după care El i-a creat pe oameni. Nu există schimbare în creaţia lui Allah. Aceasta este 
religia cea dreaptă, dar cei mai mulţi oameni nu ştiu.” [Coran, 30:30] 

Această fitrah poate fi afectată uneori de factori externi, făcând astfel să se abată de la Calea 
cea Dreaptă. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Fiecare copil este născut într-o stare naturală de fitrah, apoi părinţii lui îl fac pe el 
evreu, creştin sau zoroastru.” (Bukhari) 

Islamul este religia care conduce pe Calea cea Dreaptă. Allah Preaînaltul spune: 

„Spune: «Într-adevăr, Domnul meu m-a călăuzit pe un drum drept, o religie adevărată - 
religia lui Avraam cel drept întru credinţă, care nu a fost printre cei care i-au făcut asociaţi 
[lui Allah]!»” [Coran, 6:61] 

Nimic în Islam nu contrazice intelectul cuiva, mai degrabă intelectul atestă adevărul, 
adaptabilitatea şi beneficiile învăţăturilor Islamice. Toate poruncile şi interzicerile sunt juste. 
Allah nu porunceşte nimic cu excepţia beneficiului absolut sau relativ. De asemenea, a interzis 
unele lucruri pentru răul lor sau pentru că răul din ele este mai mare decât partea bună a lor. Acest 
fapt devine clar atunci când omul cugetă la Coran sau la hadith-urile Profetului Mohammed 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) . 

19. Islamul eliberează oamenii de adorarea altcuiva prin excluderea lui Allah Preaînaltul sau 
făcându-i parteneri, indiferent dacă aceste obiecte de adorare sunt Profeţi, Îngeri, sau altceva 
asemeni lor, Islamul înseamnă adorarea lui Allah, Unicul. Acest lucru se realizează prin faptul că 
nimeni nu poate extinde beneficiul, răul sau să ofere mijloace de subzistenţă cu excepţia lui Allah 
Preamăritul.  

„Ei au luat în locul Lui dumnezei care nu creează nimic, ci care sunt creaţi, care nu-şi pot 
aduce lor înşişi nici rău şi nici folos, care nu au putere asupra morţii, nici asupra vieţii şi a 
învierii.” [Coran, 25:3] 

Toate lucrurile sunt în Mâinile lui Allah Preagloriosul: 

„Şi dacă Allah te atinge cu un rău, [să ştii că] nu este cine să-l îndepărteze decât numai 
El! Iar dacă El îţi voieşte un bine, nu este nimeni care să poată respinge Harul Său. El îi 
atinge cu aceasta pe cei care voieşte El dintre robii Săi ...” [Coran, 10:107] 

Acest lucru, de asemenea, se aplică şi Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!), indiferent de statul lui faţă de Allah Preaînaltul: 

„Spune: «Eu nu stăpânesc niciun folos pentru mine şi nicio stricăciune, în afară de ceea 
ce voieşte Allah. Dacă eu aş fi ştiut necunoscutul, aş avea prisosinţă de bunuri şi nu m-ar 
atinge răul. Dar eu nu sunt decât un prevestitor şi un binevestitor pentru oamenii care 
cred».” [Coran, 7:188] 

Islamul a eliberat omul de stres, teamă şi confuzie, prin rezolvarea problemelor sale, ca de 
exemplu: 

● Allah Preaînaltul a uşurat sentimentul de frică în faţa morţii, făcându-i pe oameni să 
înţeleagă faptul că moartea este un fapt inevitabil şi stă în Mâinile lui Allah Preamăreţul: 

„Niciun suflet nu va putea muri fără de voia lui Allah, după sorocul scris...” [Coran, 
3:145] 

Oricât de mult ar încerca omul să scape de moarte... aceasta va veni la el. Allah Preaînaltul 
spune: 
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„Spune: «Moartea de care fugiţi vă va ajunge pe voi!»” [Coran, 62:8] 
Allah Preamăritul le-a uşurat oamenilor teama de sărăcie. El Preaînaltul spune: 

„Şi nu este vieţuitoare pe Pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah. El ştie locul ei 
de sălaş şi locul în care ea va muri. Totul este într-o Carte desluşită.” [Coran, 11:6] 

Cât despre teama în ceea ce priveşte bolile sau alte pericole, Allah Preamăreţul spune: 

„Nicio nenorocire nu se îndreaptă pe Pământ şi nici în sufletele voastre fără ca ea să nu se 
afle într-o carte, înainte ca Noi să o pricinuim. Acesta este un lucru uşor pentru Allah, ~ 
Pentru ca voi să nu fiţi trişti pentru ceea ce aţi pierdut şi nici să nu vă prea bucuraţi pentru 
ceea ce El vă dăruieşte. Şi Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi lăudăros ” [Coran, 57:22] 

Despre daunele aduse creaţiei, Mesagerul lui Allah, (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spune: 

„Feriţi-vă să vă abateţi de la limitele lui Allah, iar Allah vă va proteja. Feriţi-vă a vă 
abate de la limitele lui Allah, iar Allah vă va călăuzi şi vă va proteja de greutăţile acestei 
lumi şi a celei de Apoi. Amintiţi-vă de Allah în vremurile de uşurinţă, iar El îşi va aminti de 
voi în timpurile grele. Dacă cereţi, cereţi de la Allah, dacă aveţi nevoie de ajutor, căutaţi 
ajutor la Allah. Tot ceea ce se întâmplă a fost scris. Dacă oamenii încearcă să obţină un 
beneficiu pe care Allah nu l-a poruncit pentru ei, atunci ei nu îl vor obţine niciodată. Iar 
dacă oamenii încearcă să vă rănească cu ceva care Allah nu a scris pentru voi, atunci ei nu o 
vor face niciodată. Dacă sunteţi capabili să suportaţi cu răbdare, cu străduinţă, atunci aşa 
să faceţi. Şi dacă nu puteţi, tot încercaţi să fiţi răbdători, pentru că aceasta conduce la mai 
mult bine. Ştim că victoria se obţine prin răbdare, după chin vine uşurarea, după greu vine 
şi uşorul.”  (al-Hakim) 

20. Islamul este Religia care iubeşte moderaţia, atât în aspectele lumeşti, cât şi în cele 
religioase. Allah Preamăreţul spune: 

„Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să fiţi martori în legătură 
cu oamenii şi pentru ca Profetul să fie martor în legătură cu voi....” [Coran, 2:143] 

Islamul este religia care uşurează. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„Allah nu m-a trimis să fac lucrurile dificile; dimpotrivă, m-a trimis ca învăţător pentru 
a face lucrurile mai uşoare.” (Muslim) 

Învăţăturile sale cheamă musulmanii să încerce să facă lucrurile mai uşoare pentru ei ori de 
câte ori au posibilitatea. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Aduceţi veşti bune şi nu îngreunaţi lucrurile oamenilor, mai degrabă faceţi lucrurile 
uşoare şi nu le îngreunaţi.” (Muslim) 

 Islamul este religia toleranţei şi a blândeţii. Aishah (Allah sa fie mulţumit de ea!), soţia 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus că un grup de evrei a venit la 
el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a spus: 

„«Moartea fie asupra ta.» Aishah a răspuns: «Şi asupra voastră moartea şi blestemele.» Ea a 
spus: «Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Uşor, 
Aishah. Cu adevărat, Allah iubeşte blândeţea în toate aspectele.» Am spus: «Mesager al lui 
Allah, nu ai auzit ce au spus?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 
„Deja am spus: «Şi asupra ta.»” (Bukhari) 

Islamul este religia care doreşte binele oamenilor. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus: 
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„Cei mai buni oameni în faţa lui Allah sunt cei care aduc cele mai multe beneficii altora. 
Cele mai bune fapte în Faţa lui Allah sunt cele care aduc bucurie altui musulman, îi aduc un 
anumit sprijin, îi plăteşte o datorie sau potoleşte foamea altuia. Să merg cu un musulman 
pentru a-l ajuta cu nevoile sale îmi este mai drag mie decât să mă izolez pentru adorare într-
o moschee timp de o lună. Oricui se abţine la mânie, Allah îi va ţine secretele ascunse. 
Oricui se opreşte atunci când se poate răzbuna, Allah îi va umple inima cu plăcere în Ziua 
Judecăţii. Oricui merge cu fratele lui musulman pentru a-şi rezolva problemele, până când 
acesta o face, Allah îi va face picioarele lui ferme în ziua în care picioarele oamenilor 
alunecă. Cu adevărat, proastele maniere strică faptele bune ale unei persoane, aşa cum 
oţetul strică mierea.” (Tabarani) 

Islamul este religia care moderează. Allah Preamăreţul spune: 

„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] 

Toate poruncile din Islam sunt construite pe acest principiu. Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Orice v-am interzis, evitaţi. Şi orice v-am poruncit să faceţi, faceţi cât de mult este 
posibil, cu adevărat cei dinaintea voastră au fost pierduţi din cauza întrebărilor lor 
persistente şi diferenţei dintre ei şi Profeţii lor.” (Muslim) 

Cea mai bună dovadă pentru aceasta este povestea companionului care a venit la Profet (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

„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: «Nu.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) i-a spus «Este posibil să ţii Post două luni consecutiv?» El a răspuns: 
«Nu.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Poţi să hrăneşti 
şaizeci de persoane sărace?» El a răspuns: «Nu.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: «Atunci, aşează-te.» 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 sadaqa 
(milostenie).» 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) 

Toate poruncile şi actele de adorare în Islam au fost legiferate conform abilităţii persoanei, o 
persoană care nu este suprasolicitată. Un musulman poate fi chiar scutit de efectuarea unor acte de 
adorare, aşa cum este demonstrat în următoarele cazuri: 

a. Unul dintre stâlpii Rugăciunii este că ea trebuie efectuată în picioare, dacă o persoană este 
capabilă să facă acest lucru. Dacă un musulman nu o poate face stând în picioare, atunci el poate 
sta pe un scaun, iar dacă nici astfel nu o poate face, atunci să stea întins într-o parte. Şi dacă nici 
aceast nu este posibil, atunci să-şi facă Rugăciunea prin gesturi. 

b. Dacă o persoană nu are suma minimă de bani în posesia sa, atunci nu este obligată să ofere 
Zakat-ul obligatoriu. Din contră, dacă o persoană este nevoiaşă sau săracă, îi este alocată o parte 
din Zakah.  

c. Musulmanul este scutit de la Post dacă este bolnav. Femeile sunt scuzate dacă sunt gravide 
sau dacă sunt în perioada ciclului menstrual sau în perioada post-natală. 
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d. Musulmanul care nu este apt fizic sau financiar, este scutit de la a face Pelerinajul (Hajj). 
Allah Preamăreţul spune: 

„... Este o datorie a oamenilor faţă de Allah [să împlinească] Pelerinajul la această Casă, 
dacă au mijloacele pentru aceasta...” [Coran, 3:97] 

Dacă o persoană se teme că va muri de foame, atunci îi este permis, în funcţie de nevoile sale, 
să mănânce şi să bea lucruri care sunt interzise în mod normal, cum ar fi porcul sau vinul. Allah 
Preamăreţul spune: 

„Dar cel care a fost silit, fără să poftească şi fără să întreacă măsura, acela nu se încarcă 
de păcat, căci Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].” [Coran, 2:173] 

21. Islamul respectă toate celelalte religii în forma lor nealterată şi îi obligă pe musulmani să 
creadă, să îi iubească şi să îi respecte pe toţi Profeţii acestor religii. Allah Preaslăvitul spune: 

„Aceia care nu cred în Allah şi în Trimişii Săi şi vor să-l separe pe Allah de Trimişii Săi, 
zicând: «Noi credem în unii dintre ei, dar nu credem în alţii.»  şi voiesc să găsească un drum 
de mijloc.” [Coran, 4:150] 

Allah îi interzice musulmanului să insulte o altă credinţă sau religie: 

„Nu-i ocărâţi pe aceia care sunt invocaţi afară de Allah, ca să nu-L ocărască ei pe Allah, 
întru duşmănie şi nepricepere!” [Coran, 6:108] 

Mai degrabă, porunceşte musulmanului să discute cu cei de alte religii aducând argumente într-
o manieră bună, frumoasă şi blândă. Allah Preamăreţul spune: 

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

Allah cheamă o persoană să iniţieze un dialog care ar putea unii oameni în Metodologia 
Divină. Allah Preaslăvitul spune: 

„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] 

22. Islamul este o Religie a păcii în forma cea mai de încredere, chiar dacă este la nivel de 
societate, aşa cum a spus Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

„Să vă spun cine este un adevărat credincios19? O persoană căreia alţii îi lasă în grijă 
banii şi viaţa. Un musulman este aceea persoană faţă de care oamenii sunt în siguranţă (de 
răul) mâinilor şi limbii sale. Un adevărat mujaahid (un luptător pe Calea lui Allah) este cel 
care se străduieşte să asculte Poruncile lui Allah. Muhaajirin-ul este acela care nu face 
păcate.”  (Ahmad şi Ibn Hibban) 

sau la nivel global, care se bazează pe stabilirea unor relaţii reciproce în societăţile musulmane 
şi cele nemusulmane, neagresive. Allah Preamăreţul spune: 

„O, voi, cei care credeţi! Intraţi în Islam pe deplin şi nu urmaţi  paşii lui Şeitan, căci el vă 
este duşman  învederat!” [Coran, 2:208] 

Allah le porunceşte musulmanilor să reziste agresiunii şi să oprească fărădelegea: 

                                                 
19 Un nivel de credinţă mai avansat decât al unui musulman 
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„... Aşadar, celui care v-a atacat răspundeţi-i  întocmai aşa cum v-a atacat el!...” [Coran, 
2:194] 

Pentru a se asigura că pacea predomină, Allah le-a poruncit musulmanilor ca în timp de război 
să accepte armistiţiul şi să oprească lupta, dacă inamicul cere acest lucru. Allah Preaînaltul spune: 

„Iar dacă ei vor înclina către împăcare, înclină şi tu către ea. Şi încrede-te în Allah, căci 
El este Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor [Sami’, ’Alim].” [Coran, 8:61] 

Chiar dacă Islamul susţine pacea, nu se vrea aceasta cu preţul onoarei musulmanilor sau prin 
umilirea lor. Dimpotrivă, porunceşte musulmanilor atât să menţină pacea, cât şi să îşi păstreze 
onoarea. Allah Preaslăvitul spune: 

„Nu slăbiţi  şi nu chemaţi la pace, pentru că voi sunteţi deasupra, căci Allah este alături 
de voi şi nu vă va lăsa niciodată să pierdeţi răsplata faptelor voastre!” [Coran, 47:35] 

23. Nu există constrângere pentru a îmbrăţişa Islamul. Cel care devine musulman trebuie să o 
facă din convingere. Constrângerea nu este un mod de a răspândi Islamul şi învăţăturile sale. 
Allah Preamăreţul spune: 

„Nu este silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea dintre Calea cea Dreaptă şi rătăcire 
...” [Coran, 2:256] 

Credinţa şi Călăuzirea sunt în Mâinile lui Allah Preaînaltul: 

„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] 

24. Dintre caracteristicile distinctive ale Islamului este şi aceea că permite celor care se opun 
lor, dintre Oamenii Cărţii, să îşi practice religia lor. Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a 
spus: 

„Veţi trece pe lângă câţiva oameni care s-au devotat unor mânăstiri. Lăsaţi-i şi lăsaţi şi 
pe cele la care ei s-au devotat.”  (Tabari) 

De asemenea, li se dă libertatea de a mânca şi de a bea ceea ce religia lor le permite. Porcinele 
lor nu trebuie să fie ucise sau băuturile intoxicante să fie vărsate. În treburile civile, cum ar fi 
căsătoria, divorţul, relaţiile financiare, ei au libertatea de a respecta legile religiilor lor în funcţie 
de condiţiile şi orientările pe care le-a stabilit Islamul. 

25. Islamul încurajează musulmanii să elibereze sclavii şi a promis o mare răsplată celor care 
fac acest lucru, răsplata fiind Paradisul. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: 

„Pentru oricine eliberează un sclav, Allah va elibera unul dintre membrele sale din Foc, 
pentru fiecare membru al sclavului (însemnând întregul corp).” (Muslim) 

Sclavia  era  ceva normal  în  perioada  respectivă, Islamul a acceptat ceea ce a fost practicat 
atunci şi a legalizat un singur mod prin care un om poate fi sclav, alegând unul singur din tot ceea 
ce a fost practicat până  atunci, şi anume, dacă persoana este luată ca prizonier de război. Acest 
lucru este permis, cu condiţia ca liderul musulmanilor să poruncească acest lucru, iar prizonierii 
de război sunt trataţi într-un mod special, pe care Allah Preaînaltul L-a poruncit: 

„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! Apoi, fie îndurare, fie răscumpărare, până ce 
războiul se sfârşeşte.” [Coran, 47:4] 

În ciuda cestui lucru, Islamul a legislat mai multe moduri pentru a se elibera un sclav. 
Emanciparea sclavului este ispăşirea unor păcate în Islam, cum ar fi: 
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● Uciderea accidentală. Allah Preamăreţul spune: 

„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. Dacă [cel omorât] este dintr-un neam duşman vouă, dar el este 
dreptcredincios, atunci trebuie să slobozească un rob credincios. Dacă este însă dintr-un 
neam de care sunteţi legaţi printr-un legământ, atunci trebuie un preţ de sânge dat familiei 
lui şi eliberat un rob credincios.” [Coran, 4:91] 

● Încălcarea unui jurământ. Allah Preaslăvitul spune: 

„Allah nu vă va mustra pentru jurămintele voastre rostite la întâmplare, însă vă va 
mustra pentru jurãmintele 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 eliberarea unui rob.” [Coran, 5:89] 

● A face ca relaţia cu soţia sa să fie interzisă20. Allah Preamăreţul spune: 

„Aceia care se despart de soţiile lor cu aceste vorbe, iar apoi vor să revină asupra celor pe 
care le-au spus, [trebuie] să elibereze un rob înainte de a se mai atinge unul de altul.” 
[Coran, 58:3] 

● Relaţiile sexuale pe timpul zile în Luna Ramadan. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de 
el!) a relatat că un om a avut relaţii conjugale cu soţia sa pe timpul zilei din luna Ramadan. Atunci 
când i-a spus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), acesta a spus: 

„... «Poţi elibera un slav?» El a spus: «Nu.» Apoi el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: «Poţi ţine Post consecutiv două luni?» El a răspuns: «Nu.» Apoi el (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Atunci hrăneşte şaizeci de oameni săraci.»” 
(Muslim) 

● Drept ispăşire pentru rănirea fizică a unui sclav. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Pentru cel care dă o palmă sau loveşte un sclav, ispăşirea este eliberarea acestuia.” 
(Muslim) 

Islamul urmăreşte eliberarea sclavilor, după cum urmează: 

♦ Allah le porunceşte musulmanilor să accepte un contract de eliberare. Acesta este un contract 
între cele două părţi, în care se specifică faptul că sclavul poate fi eliberat în schimbul unei sume 
de bani dinainte stabilite. Unii savanţi musulmani au afirmat că acest lucru este obligatoriu, la 
cererea sclavului, citând următoarele versete: 

„Cu aceia dintre cei pe care îi stăpânesc mâinile voastre drepte care caută un contract [de 
eliberare din sclavie] încheiaţi voi acest contract, 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] 

 ♦ Islamul a legiferat ca Zakat-ul obligatoriu să fie dat pentru eliberarea sclavilor. Allah 
Preaslăvitul spune: 

„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 slobozirea 
robilor, pentru cei  îndatoraţi greu, pentru calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum. 
                                                 

20 În perioada de ignoranţă, înainte de apariţia Islamului, necerdincioşii aveau un obicei de a face interzisă 
relaţia lor cu soţia, ca rezultat al unei certe. Ei spuneau: „Eşti ca spatele mamei mele.” şi numai aveau relaţii 
conjugale 
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[Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateştiutor [şi] Înţelept [’Alim, Hakim].” 
[Coran, 9:60] 

26. Islamul oferă un statut înalt şi onoare femeilor. A făcut din onorarea ei un semn al bunului 
caracter. Profetul (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) 

Islamul apără natura ei umană şi nu o condamnă petru scoaterea Profetului Adam (Pacea lui 
Allah fie asupra lui!) din Paradis, nici nu o consideră o sursă de păcat, aşa cum fac alte religii. 
Allah Preaslăvitul 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 Veghetor peste voi [Raqib]!” [Coran, 4:1] 

Islamul condamnă ideile opresive susţinute împotriva femeii, în mod special pe cele care fac 
referire la femeie ca fiind inferioară bărbatului, astfel fiind lipsite drepturile fundamentale ale 
omului. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, femeile sunt jumătatea geamănă a bărbaţilor.”21  (Abu Dawud) 
Islamul protejează onoarea şi castitatea ei, o pedeapsă mare fiind dată celor care le aduce false 

acuzaţii de adulter. Allah Preaslăvitul spune: 

„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] 

Ca şi pentru bărbaţi, Islamul le garantează femeilor dreptul la moştenire, drept de care ele au 
fost private înaintea Islamului. Allah Preaînaltul spune: 

„Bărbaţilor le revine o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinţii şi rudele; asemenea le 
revine şi femeilor o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinţii şi rudele, de va fi puţin ori 
mult; o parte anumită [li se cuvine].” [Coran, 4:7] 

Islamul le acordă femeilor dreptul de a face ceea ce doreşte cu averea lor, la fel şi cu dreptul de 
a vinde şi cumpăra conform limitelor specificate în Shari’ah. Allah Preaslăvitul spune: 

„O, voi, cei care credeţi! Faceţi milostenie din lucrurile bune pe care le-aţi dobândit..” 
[Coran, 2:267] 

Islamul a făcut obligatorie educaţia femeilor. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„A căuta ştiinţa este obligatoriu pentru toţi musulmanii.” (Ibn Majah) 
De asemenea, este o obligaţie ca femeile să primească o educaţie bună şi să fie crescute în mod 

corespunzător, acesta este un mod de a intra în Paradis. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Cel care creşte trei fiice şi le oferă adăpost, le oferă cele necesare şi este milos cu ele, cu 
siguranţă va intra în Paradis.» Un bărbat a spus: «Mesager al lui Allah, dar cel cu două?» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Chiar şi cu două.»”  (al-Adab al-
Mufrad) 

                                                 
21 De exemplu, femeile sunt la fel cu bărbaţii în diferite ritualuri religioase 
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27. Islamul este Religia purităţii spirituale şi fizice. Puritatea spirituală include următoarele: 

● Puritatea din păcatul asocierii unor parteneri lui Allah Preaînaltul. 

„...Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtaşi este fărădelege mare! ...” [Coran, 
31:13] 

● Puritatea din păcatul de a face fapte bune din făţărnicie. Allah Preaslăvitul spune: 

„Şi vai acelora care fac Rugăciunea ~ Fiind fără de grijă faţă de Rugăciunea lor, ~ Care 
sunt numai făţarnici ~ Şi opresc de la ajutor!” [Coran, 107:4-7] 

● Puritatea din a fi mulţumit cu acţiunile tale. Allah Preamăreţul a menţionat că Luqman i-a 
spus fiului său: 

„Nu te întoarce de la oameni şi nu păşi pe pământ cu semeţie, căci Allah nu-l iubeşte pe 
cel trufaş şi mândru! ~ Fii cumpătat în mersul tău şi scoboară glasul tău, căci cel mai urât 
dintre toate este glasul măgarului!” [Coran, 31:18-19] 

● Puritatea din vanitate. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cel care îşi trage hainele (pe pământ) din vanitate, Allah nu va privi la el în Ziua 
Învierii.” (Bukhari) 

● Puritatea din păcatul mândriei. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„«Cel care are un sâmbure de mândrie în inimă nu va intra în Paradis.» Un bărbat a spus: 
«Mesager al lui Allah, dacă unei persoane îi pace să poarte haine frumoase şi pantofi?» El (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cu adevărat, Allah este frumos şi iubeşte 
frumuseţea. Mândrie este atunci când refuzi adevărul şi te uiţi de sus la alţii.»” (Muslim) 

● Puritatea din păcatul invidiei. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„Nu vă urâţi unul pe celălalt, nu vă invidiaţi unul pe celălalt, nu vă întoarceţi spatele unul 
altuia; ci mai degrabă fiţi robii lui Allah şi fiţi fraţi. Nu îi este permis unui musulman să îşi 
părăsească fratele mai mult de trei zile.”  (Muslim) 

Cât despre puritatea fizică, Allah Preaînaltul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Atunci când vă gătiţi pentru Rugăciune [As-Salat], spălaţi-vă 
feţele voastre şi mâinile voastre, până la coate, treceţi-vă mâinile voastre ude peste capetele 
voastre şi [spălaţi-vă] picioarele voastre până la glezne! Dacă sunteţi spurcaţi (junub), 
atunci curăţaţi-vă [printr-o îmbăiere]! Dacă sunteţi bolnavi, sau în călătorie, sau unul dintre 
voi vine de la locul unde şi-a făcut nevoile, sau aţi atins muierile şi nu găsiţi apă, atunci luaţi 
voi ţărână măruntă şi curată şi ştergeţi-vă feţele şi mâinile voastre cu ea! Allah nu voieşte să 
vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească şi să desăvârşească binefacerea Sa. Poate 
că voi veţi fi mulţumitori!” [Coran, 5:6] 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Versetul (următor) a fost revelat descriind oamenii din Qubaa’: 
«... într-însa sunt oameni care doresc să se curăţească şi Allah îi iubeşte pe cei care se 

curăţesc!» [Coran, 9:108] 
S-au curăţat (după nevoile fizice) cu apă, deci acest verset a fost revelat cu privire la ei.” 

(Abu Dawud şi Tirmidhi) 



37 
 

28. Islamul are o mare putere interioară. El intră în inimă şi o face dependentă de el. Din acest 
motiv, mulţi continuă să accepte Islamul în ciuda slabului ajutor financiar sau moral pe care îl 
primesc cei care fac chemarea la Islam. Chiar dacă duşmanii Islamului cheltuie sume vaste pentru 
a denatura şi a deteriora imagina sa, oamenii acceptă Islamul în masă. Rareori o persoană acceptă 
Islamul şi apoi îl respinge. Această forţă interioară a influenţat de asemenea şi unii orientalişti 
care iniţial au studiat Islamul pentru a găsi în el puncte îndoielnice. Frumuseţea Islamului şi 
adevăratul principiu care sunt conforme cu dispoziţia naturală a omului şi intelectului, au 
schimbat vieţile lor, iar mai târziu au acceptat Islamul. Duşmani anteriori ai Islamul atestă acum 
că Islamul este adevărata Religie. Gibb 22a spus: 

„Ei bine, în cazul în care Coranul ar fi fost de compoziţie proprie, atunci oamenii ar fi putut 
să îl concureze. Să aducă ei zece versete ca acestea. Dacă nu vor putea (şi cu siguranţă nu vor 
putea), atunci lăsaţi-i să accepte Coranul ca o probă evidentă a miracolului.” 

29. Islamul este o religie a ajutorului social; el a făcut o obligaţie pentru musulmani ca ei să se 
îngrijească de nevoile fraţilor lor, oriunde ar fi aceştia. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus: 

„Credincioşii, în dragostea, mila şi sentimentele pentru fratele lor, sunt precum un trup: 
dacă o parte a acestuia simte durere, atunci toate celelalte părţi ale corpului simt durere 
prin febră şi somnolenţă.”  (Muslim) 

Allah porunceşte ca musulmanii să se străduiască să îşi îmbunătăţească condiţia prin oferirea 
de caritate, chiar dacă aceste acte de caritate sunt voluntare sau obligatorii. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

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

De asemenea, porunceşte ca musulmanii să îi ajute pe fraţii lor în timp de criză sau agonie. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Credincioşii sunt ca o structură solidă, fiecare (cărămidă) o întăreşte pe cealaltă.» şi şi-
a strâns mâinile şi şi-a împreunat degetele.”  (Bukhari) 

Allah le cere musulmanilor să îşi ajute fraţii şi să le ofere ceea ce au nevoie în timp de război. 
Allah Preamăreţul spune: 

„Iar de vă vor cere ei ajutor, în sprijinul religiei, aveţi datoria de a le acorda ajutor ...” 
[Coran, 8:72] 

Allah interzice ca musulmanii să fie forţaţi atunci când ei sunt în nevoi. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s spus: 

„Dacă o persoană renunţă la apărarea fratelui său musulman atunci când onoarea 
acestuia este atacată, atunci Allah îl va părăsi când are cea mai mare nevoie. Şi dacă o 
persoană vine în ajutorul fratelui musulman atunci când onoarea lui este atacată, atunci 
Allah îi va veni în ajutor, atunci când are cea mai mare nevoie.” (Ahmad şi Abu Dawud) 

30. Islamul este religia care a venit cu un sistem de moştenire drept, just, unul care împarte 
averea celui decedat între moştenitorii săi, fiecare în funcţie de dreptul lor, fie că sunt tineri sau 
bătrâni, femei sau bărbaţi. Această împărţire a averii este una pe care o atestă orice persoană care 
se află în deplinătatea facultăţilor mintale. Averea este împărţită între moştenitorii decedatului, 
conform descendenţei acestora şi beneficiile pe care le-ar putea obţine de la acesta. Nimeni nu are 
dreptul să împartă o moştenire după bunul său plac. Unul dintre avantajele acestui sistem este 

                                                 
22 Om de ştiinţă scoţian, specializat în Orientalism 
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faptul că el distribuie resursele, indiferent de valoarea averii, prin împărţirea în părţi mai mici, 
făcând astfel imposibilă monopolizarea. Coranul cel Nobil clarifică partea care trebuie dată 
părinţilor, soţilor, copiilor, cunoştinţelor, rudelor: 

„Allah vă porunceşte în privinţa [moştenirii] copiilor voştri: un fiu are [o parte] cu 
partea a două fiice. Dacă sunt fete, mai mult decât  două, primesc ele două treimi din ceea ce 
a lăsat [defunctul]. Dacă este una singură, capătă ea jumătate. Cât despre părinţii lui, 
primeşte fiecare dintre ei a şasea parte din ceea ce a lăsat [defunctul], dacă el are un copil. 
Dacă însă nu are copil şi-l moştenesc părinţii lui, atunci mama sa are dreptul la o treime, iar 
dacă el are fraţi, atunci mama lui primeşte a şasea parte, după testament şi plata datoriilor. 
Voi nu ştiţi dacă părinţii voştri sau fiii voştri vă sunt mai folositori. [Aceasta este] o poruncă 
de la Allah, căci Allah este Atoateştiutor, Înţelept [‘Alim, Hakim]. ~ Voi aveţi jumătate din 
ceea ce lasă după ele soţiile voastre, dacă ele nu au nici un copil. Dar dacă ele au un copil, vă 
revine un sfert din ceea ce lasă în urma lor, după testament sau plata datoriilor. Iar lor le 
revine un sfert din ceea ce lăsaţi voi [moştenire], dacă nu aveţi nici un copil. Dar dacă aveţi 
un copil, lor le revine a opta parte din ceea ce lăsaţi, după testament sau plata datoriilor. 
Dacă un bărbat sau o femeie moare fără a avea nici un moştenitor direct, dar are un frate 
sau o soră, fiecăruia dintre cei doi le revine a şasea parte. Dacă ei însă sunt mai mulţi de-
atât, atunci ei toţi sunt părtaşi la o treime, după legatele testate sau plata datoriilor, fără 
prejudicierea [vreunuia]. [Aceasta este] Porunca lui Allah, iar Allah este Atoateştiutor [şi] 
Blând [‘Alim, Halim].” [Coran, 4:11-12] 

Şi: 

„Ei îţi cer sfatul. Spune-le: «În privinţa răposatului cel fără de ascendenţi şi descendenţi, 
Allah vă sfătuieşte: dacă un bărbat s-a stins din viaţă şi nu are niciun copil, dar are o soră, 
acesteia îi va reveni jumătate din ceea ce a lăsat după el, iar el o moşteneşte [în totalitate], 
dacă ea nu are niciun copil; dacă sunt două surori, atunci primesc ele două treimi din ceea 
ce a lăsat după el; dacă sunt fraţi - bărbaţi şi femei - atunci bărbatul primeşte cât partea a 
două femei. Allah vă desluşeşte pentru ca voi să nu rătăciţi, căci Allah este Atoateştiutor 
[‘Alim]»” [Coran, 4:176] 

De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s spus: 

„Într-adevăr, Allah i-a dat fiecărei persoane dreptul său. Aşa că niciunul dintre voi să nu 
lase moştenire un lucru unei persoane care are dreptul oricum la o parte din moştenire.” 
(Abu Dawud şi Tirmidhi) 

31. Islamul a legiferat felul în care un musulman poate lăsa moştenire parte din averea sa. 
Fiecare musulman are dreptul să lase o parte din averea sa pentru a fi folosită după moartea sa 
pentru o cauză dreaptă, fiind considerată pentru el caritate continuă. Cu toate acestea, Islamul a 
limitat cuantumul maxim pe care o persoană îl poate lăsa ca moştenire pentru caritate, şi anume o 
treime din suma totală pe care o lasă în urmă. Amir ibn Sa’d (Allah fie mulţumit de el!) a spus: 

„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a vizitat în timp ce eram bolnav, 
în Mecca. L-am întrebat: «Am ceva avere, o pot lăsa pe toată (drept caritate)?» El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Nu.» Am spus: «O jumătate din ea?» El a 
răspuns: «Nu.» Apoi am spus: «O treime?» El a răspuns: «O treime, şi o treime este mult. Dacă 
îţi lasă moştenitorii bogaţi este mai bine pentru ei decât să îi laşi cerşind. Orice ai cheltui, 
aceasta va fi un act de caritate pentru tine, chiar dacă este un dumicat de mâncare din mâna 
ta cu care ţi-ai hrănit soţia. Poate că Allah te va ridica în rang şi va face ca alte persoane să 
beneficieze de pe urma ta, şi alte persoane să fie prejudiciate.»” (Bukhari) 

Islamul a pus condiţii modului în care un musulman lasă moştenirea, în mod special să nu 
aducă prejudicii altor moştenitori legitimi ai săi. Allah Preamăreţul spune: 
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„Voi aveţi jumătate din ceea ce lasă după ele soţiile voastre, dacă ele nu au niciun copil. 
Dar dacă ele au un copil, vă revine un sfert din ceea ce lasă în urma lor, după testament sau 
plata datoriilor. Iar lor le revine un sfert din ceea ce lăsaţi voi [moştenire], dacă nu aveţi 
niciun copil. Dar dacă aveţi un copil, lor le revine a opta parte din ceea ce lăsaţi, după 
testament sau plata datoriilor. Dacă un bărbat sau o femeie moare fără a avea niciun 
moştenitor direct, dar are un frate sau o soră, fiecăruia dintre cei doi le revine a şasea parte. 
Dacă ei însă sunt mai mulţi de-atât, atunci ei toţi sunt părtaşi la o treime, după legatele 
testate sau plata datoriilor, fără prejudicierea [vreunuia]. [Aceasta este] Porunca lui Allah, 
iar Allah este Atoateştiutor [şi] Blând [‘Alim, Halim].” [Coran, 4:12] 

32. Islamul este religia care a introdus un sistem de pedepse penale, sistem ce garantează pacea 
şi securitatea societăţii. Crima este prevenită, bunurile şi onoarea sunt protejate, procentajul 
infracţiunilor este foarte redus şi drepturile oamenilor sunt protejate. Rata criminalităţii şi 
impactul acesteia este redusă pentru că în Islam, fiecare infracţiune are o pedeapsă fixă, pe 
măsură. Stabileşte pedeapsa capitală pentru crima cu premeditare. Allah Preaslăvitul spune: 

„O, voi cei care credeţi, v-a fost prescris talionul pentru cei ucişi ...” [Coran, 2:178] 
Criminalul nu este ucis dacă tutorele celui decedat alege să îl ierte. Allah Preamăreţul spune: 

„... Iar celui căruia i s-a iertat din partea fratelui său ceva, i se arată bunăvoinţă, iar 
despăgubirea se îndeplineşte după cuviinţă. ...” [Coran, 2:178] 

Pedeapsa pentru furt este tăierea mâinii de la încheietură. Allah Preaînaltul spune: 

„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 Puternic [şi] Înţelept [’Aziz, Hakim].” 
[Coran, 5:38] 

Dacă cel care vrea să fure ştie că va fi aspru pedepsit pentru furt, atunci nu va mai fura. Îşi va 
preţui mâna şi bunurile oamenilor vor fi în siguranţă de răul lui. 

Pedeapsa pentru adulter este biciuirea, pentru cei necăsătoriţi. Allah Preaînaltul spune: 

„Pe cea care preacurveşte şi pe cel care preacurveşte biciuiţi-i pe fiecare cu câte o sută de 
lovituri.” [Coran, 24:2] 

 De asemenea, o persoană poate fi biciuită dacă acuză fals o altă persoană de adulter. Allah 
Preaslăvitul spune: 

„Pe aceia care defăimează femei cinstite şi apoi nu aduc patru martori, biciuiţi-i cu 
optzeci de lovituri ...” [Coran, 24:4] 

Toate pedepsele sunt derivate dintr-un principiu general. Allah Preamăreţul spune: 

„Răsplata pentru un rău este un rău deopotrivă cu el ...” [Coran, 42:40] 
„Dacă pedepsiţi, atunci pedepsiţi cu ceea ce voi aţi fost pedepsiţi ...” [Coran, 16:126] 
Sunt anumite condiţii şi limite pentru implementarea acestor pedepse. Prin urmare, 

implementarea acestora nu este determinată pentru a fi pusă neapărat în aplicare, ci mai degrabă 
pentru a ierta şi corecta dacă pedeapsa face referire la categoria drepturilor omului. Allah 
Preaslăvitul spune: 

„... Însă răsplata aceluia care iartă şi care caută împăcare se află la Allah.” [Coran, 
42:40] 

Scopul de a implementa aceste pedepse nu este răzbunarea sau bătaia de joc, ci mai degrabă, 
scopul din spatele acestui fapt este de a proteja drepturile oamenilor, de a stabili securitatea între 
societăţi şi de a servi drept mijloc de descurajare pentru cei care se gândesc să facă ceva dăunător 
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societăţii. Dacă persoana care vrea să ucidă ştie că la rândul său va fi ucisă, persoana care vrea să 
fure ştie ca i se va tăia mâna, iar cel care face adulterul sau aduce false acuzaţii de adulter unui alt 
musulman ştie ca va fi biciuit, aceste pedepse cu siguranţă îi va opri să facă aceste fapte. Allah 
Preamăreţul spune: 

„Şi aveţi în talion [pavăză pentru] viaţă, o, cei dăruiţi cu minte, şi poate că o să vă feriţi 
...” [Coran, 2:179] 

Unii pot spune că pedepsele legislate în Islam pentru anumite infracţiuni sunt prea dure. Toată 
lumea este de acord că aceste fapte sunt infracţiuni şi pericolul lor poate fi observat în societate, 
dar acestea trebuie să fie oprite şi eradicate, iar cei care comit aceste fapte să fie pedepsiţi. Prin 
urmare, singura diferenţă de opinie se referă aici la tipul de pedeapsă care trebuie distribuit 
acestor fapte. Fiecare dintre noi trebuie să se întrebe dacă pedepsele legiferate în Islam au mai 
mult succes în eradicarea criminalităţii şi diminuarea acesteia, sau legile făcute de om, care cresc 
rata criminalităţii. Într-adevăr, o parte nesănătoasă a corpului trebuie să fie amputată, dacă acest 
lucru are ca rezultat supravieţuirea restului corpului. 

33. Islamul este religia care a permis toate tipurile de tranzacţii financiare, cum ar fi vânzare-
cumpărare, formarea companiilor, închirierea, comerţul, în scopul de a avea o viaţă de zi cu zi 
uşoară. Desigur, acest lucru este permis conform principiilor specifice din Shari’ah, aşa cum este 
faptul ca nicio parte să nu fie afectată de tranzacţie, iar drepturile individuale se păstrează. De 
asemenea, ambele părţi trebuie să fie mulţumite atât cu contractul, iar rezultatul trebuie să fie 
cunoscut de ele, cât şi cu condiţiile aferente acestuia. Nimic nu este interzis în Islam, cu excepţia 
celor care aduc daune, sau una din părţile implicate este pusă în pericol, cum sunt dobânzile, 
jocurile de noroc sau tranzacţiile a căror finalitate sau condiţii sunt necunoscute.  

Deşi toată lumea are dreptul de a folosi banii în conformitate cu Shari’ah, o persoană poate fi 
exclusă de la acest drept, dacă acţiunile sale îi pot aduce prejudicii ei sau altor persoane. Tânărul, 
nebunul, cel incompetent23, sau cei care au datorii până în momentul în care îşi plătesc datoriile, 
sunt dintre cei pentru care este interzisă folosirea averii lor. Astfel se se poate observa o mare 
înţelepciune şi protecţie a drepturilor în mod clar acordate celui aflat în deplinătatea facultăţilor 
mintale.  

34. Islamul este o religie clară şi lipsită de ambiguitate. Nu există nimic în Islam care să creeze 
confuzie, o persoană are dreptul să întrebe totul despre aceasta. Allah Preaslăvitul spune: 

„... Întrebaţi-i pe oamenii Cărţii, dacă voi nu ştiţi!” [Coran, 21:7] 
Islamul a avertizat cu asprime împotriva celor care ascund ştiinţa pe care Allah Preamăreţul a 

revelat-o: 

„Iar pe aceia care ascund semnele cele limpezi şi Călăuzirea pe care Noi le-am trimis, 
după ce le-am făcut cunoscute oamenilor prin Scriptură, pe aceia îi blestemă Allah şi îi 
blestemă blestemătorii.” [Coran, 2:159] 

35. Islamul este o Religie a unităţii şi cooperării, care îi cheamă pe musulmani să stea 
împreună, uniţi, pentru a obţine onoare şi mândrie. Acest lucru se realizează prin: 

● lăsarea la o parte a dorinţelor personale şi a celor care sunt stârnite de sentimente naţionaliste 
şi tribale, care sunt considerate a fi un factor care duce la slăbiciunea şi dezintegrarea societăţii 
musulmane. 

● purificarea credinţei şi a actelor de adorare de lucruri care le dăunează, cum ar fi asocierea de 
parteneri lui Allah Preaslăvitul şi inovaţiile în Islam. 

                                                 
23 Cel care nu ştie cum să obţină beneficii din tranzacţii 
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● cooperarea dintre musulmani în toate aspectele, chiar dacă sunt politice, economice, sociale, 
etc. care conduc la pace şi securitate. Allah Preaînaltul spune: 

„Şi ţineţi-vă cu toţii strâns de Frânghia lui Allah şi nu vă scindaţi ...” [Coran, 3:103] 
Islamul interzice ca musulmanii să difere sau să se divizeze în grupuri. Allah Preamăreţul 

spune: 

„Nu fiţi asemenea acelor care s-au scindat şi au fost cu neînţelegere după ce le-au venit 
semnele limpezi, căci aceia vor avea parte de chin cumplit!” [Coran, 3:105] 

Mai mult, Islamul accentuează faptul că diferenţierea nu este din religia lui Allah: 

„Tu nu eşti răspunzător cu nimic pentru aceia care şi-au fărâmiţat religia lor în secte. 
Soarta lor depinde numai de Allah. Şi apoi El le va vesti ceea ce au făcut.” [Coran, 6:159] 

Religia a clarificat rezultatele negative de diferenţe şi de diviziune; printre ele, duşmanii 
Islamului nu se vor teme de musulmani şi vor câştiga, iar musulmanii vor fi cu un nivel mai jos. 
Allah Preaslăvitul spune: 

„... şi nu vă certaţi, ca să nu pierdeţi şi să nu piară forţa voastră!” [Coran, 8:46] 
36. Unele părţi dintre cele nevăzute au fost explicate în Islam şi de asemenea, unele povestiri 

au fost spuse naţiunilor anterioare. Multe versete detaliază ceea ce s-a întâmplat între acele naţiuni 
şi Profeţii şi Mesagerii Islamului (Pacea lui Allah fie asupra lor!). Allah Preaînaltul spune: 

„Şi l-am trimis Noi pe Moise, cu semnele Noastre şi cu putere vădită, ~  La Faraon şi la 
căpeteniile sale. Însă ei au urmat orânduiala lui Faraon, dar rânduiala lui Faraon nu era cu 
dreptate.” [Coran, 11:96-97] 

„Şi [adu-ţi aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: «O, fii ai lui Israel! Eu sunt Trimisul lui 
Allah la voi, întărind Tora de dinainte de mine şi vestind un Trimis ce va veni după mine şi 
al cărui nume este Ahmad!» Şi când el le-a adus semnele limpezi, ei au zis: «Aceasta este 
vrăjitorie învederată!»” [Coran, 61:6] 

„Şi [Noi l-am trimis] la [neamul] ’Ad pe fratele lor Hud, care a zis: «O, neam al meu! 
Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi [altă] Divinitate în afară de El! Voi sunteţi doar născocitori 
[de minciuni]!»” [Coran, 11:50] 

„Şi [Noi] am trimis la Thamud pe fratele lor Salih, care a zis: «O, neam al meu! Adoraţi-
L pe Allah! Voi nu aveţi altă Divinitate în afară de El! El v-a creat pe voi din pământ şi v-a 
dat vouă să locuiţi pe el. Rugaţi-L pe El de iertare şi căiţi-vă la El! Domnul meu este 
Apropiat [şi] El este Cel care Răspunde Întotdeauna” [Coran, 11:61] 

Similar, Allah Preamăreţul aminteşte poveştile altor Profeţi şi Mesageri şi ceea ce s-a petrecut 
între ei şi popoarele lor. 

37. Islamul provoacă omenirea să încerce să aducă ceva similar Coranului, ultima Carte 
Divină. Această provocare este dată până în Ziua Judecăţii. Allah Preaslăvitul spune: 

„Să aducă ei o poveste asemenea lui dacă grăiesc ei adevăr!” [Coran, 52:34] 
Allah Preaînaltul a redus această provocare, cerând omenirii să aducă numai câteva capitole 

similare celor din Coranul cel Sfânt: 

„Sau vor zice ei: «El l-a născocit!» Spune: «Aşadar, aduceţi voi zece Sure, asemeni lui, 
născocite [de voi] şi chemaţi pe cine puteţi, afară de Allah, dacă sunteţi voi întru dreptate!»” 
[Coran, 11:13] 
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Allah Preamăreţul a uşurat şi mai mult această provocare, şi a cerut omenirii să aducă un 
capitol24 similar. Allah Preaslăvitul spune: 

„Iar dacă vă îndoiţi de cele pe care le-am pogorât Robului Nostru [Mohammed], aduceţi 
o Sură asemenea lui şi chemaţi martorii voştri cei afară de Allah, dacă sunteţi sinceri!” 
[Coran, 2:23] 

Această provocare a fost făcută întregii creaţii, oamenilor şi djinn-ilor. Allah Preamăreţul 
spune: 

„Spune: «De s-ar aduna oamenii şi djinnii ca să facă [ceva] ca acest Coran, ei nu vor fi în 
stare să facă [ceva] asemenea lui, chiar dacă îşi vor fi unul altuia ajutor!»” [Coran, 17:88] 

38. Jihad25-ul este legiferat pentru a proteja Religia, individul, familia şi ţara. Islamul 
porunceşte ca acesta să fie făcut împotriva celor care încearcă să împiedice răspândirea Cuvintelor 
lui Allah, în întreaga lume, nu numai pentru o anumită rasă. Prin urmare, fiecare trebuie să aibă 
şansa de a cunoaşte Islamul şi bunătatea, dreptatea şi dragostea pe care acesta le deţine. Jihad-ul 
este de asemenea făcut pentru a evita asuprirea şi pentru a îi ajuta pe cei asupriţi. Allah Preaînaltul 
spune: 

„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] 

În Islam, Jihad-ul este făcut pentru ca Cuvântul lui Allah să fie suprem, motiv pentru ca religia 
Lui să fie răspândită. Allah Preaslăvitul spune: 

„Şi luptaţi împotriva lor până ce nu va mai fi ispită şi până ce religia va fi în întregime 
pentru Allah! Iar de se vor opri, Allah este Cel care Vede Bine [Basir] ceea ce fac ei.” 
[Coran, 8:39] 

O persoană i-a spus Profetului   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

„«O persoană duce un război pentru pradă, alta pentru faimă, iar alta pentru mândrie. Care 
dintre acestea este făcută de dragul lui Allah?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a răspuns: «Oricine duce o luptă pentru a ridica Cuvântul lui Allah şi a-l face 
suprem, este unul dintre cei care duce o luptă de dragul lui Allah.»” (Bukhari) 

Ţinta Jihad-ului nu este de a obţine beneficii personale sau negative pentru această lume şi nici 
pentru a mări graniţele, pentru a arăta puterea militară sau pentru răzbunare. Allah Preaînaltul 
spune: 

„Şi nu fiţi ca aceia care au ieşit din casele lor mândri, de ochii lumii ...” [Coran, 8:47] 
Islamul este religia care porunceşte binele şi interzice răul. Aceasta protejează comunitatea 

musulmană. Principiile religiei nu pot fi admise decât dacă adepţii ei aderă la poruncile date şi se 
abţin de la ceea ce aceasta interzice. De asemenea, se urmăreşte corectarea celor care au deviat de 
la Calea Dreaptă şi descurajarea lor de a mai face păcate. În acest fel, societatea este protejată de 
rău şi decădere. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

                                                 
24 Cel mai mic capitol în Coran are numai trei versete, şi chiar şi aşa, nimeni din istoria omenirii nu a adus 

ceva asemănător lui 
25 Literalmente, termenul de Jihad-ul îşi are originea în cuvântul arab „jahad”, care înseamnă a îţi da toată 

silinţa pentru realizarea unui lucru, a-l face cu abnegaţie şi aceasta implică, în primul rând, să te lupţi cu dorinţele tale 
sau cu un adversar, chiar cu propriul suflet pentru a îndeplini ceva. Acest lucru este foarte bine explicat de haddith-ul 
autentic al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care s-a adresat companionilor săi atunci 
când s-au întors de pe câmpul de bătălie de la Badr: „Ne-am intors de la Jihadul mic la Jihadul cel mare, acela de 
a lupta cu sine.” 
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„Exemplul unei persoane care respectă Legile lui Allah şi al unei persoane care le încalcă, 
este asemenea a două grupuri de persoane care s-au adunat pe o navă şi au decis să împartă 
locurile între ei. Un grup a primit puntea superioară, în timp ce celălalt grup a primit 
partea de jos a vasului. De fiecare dată când grupul de jos avea nevoie de apă, trebuia să 
treacă prin oamenii din partea de sus a navei. Oamenii din partea de jos s-au gândit astfel: 
«Dacă am face o gaură în partea noastră de navă, putem avea acces la apă fără a deranja 
oamenii din partea de sus a navei.» Dacă oamenii de pe partea de sus a navei ar aproba 
planul lor, atunci toţi oamenii ar fi pierduţi, iar dacă ei le-ar interzice, atunci toţi ar fi 
salvaţi.” (Bukhari) 

39. Islamul este o religie universală şi acoperă toate aspectele vieţii, astfel că are legi şi reguli 
în ceea ce priveşte tranzacţia, lupta, căsătoria, economia, politica, actele de adorare şi aşa mai 
departe. Aceasta se bazează pe o societate perfectă; chiar dacă se adună toată omenirea pentru a 
produce ceva de acest gen, nu se va reuşi niciodată acest lucru. Cu cât se îndepărtează mai mult 
societatea de aceste legi şi reguli, cu atât mai mult ea devine mai coruptă. Allah Preaslăvitul 
spune: 

„... Şi Noi ţi-am trimis ţie Cartea ca tâlcuire pentru toate lucrurile, călăuză, îndurare şi 
bună vestire pentru musulmani.” [Coran, 16:89] 

Islamul a definit relaţia dintre musulman şi Domnul său, dintre societate şi mediul 
înconjurător, celor cu viaţă şi celor fără viaţă. Nu există nimic în Islam care să fie respins de 
natura umană sau de intelect. O dovadă a cestui fapt este importanţa pe care o dă eticii şi 
lucrurilor specifice din viaţa de zi cu zi, cum sunt modalităţile de a răspunde chemării naturii şi 
ceea ce trebuie să facă un musulman înainte, în timpul, şi după aceasta. Abdur-Rahman ibn 
Zaid a spus că cineva i-a spus lui Salman al-Farisi: 

„«Profetul vostru v-a învăţat totul, chiar şi despre nevoile fiziologice?» Salman a 
răspuns: «Da, aşa este. El ne-a poruncit să folosim trei pietricele şi a interzis să folosim 
bălegar şi oase, şi ne-a interzis să folosim mâna dreaptă.” (Muslim) 

40. Islamul este un semn al venirii Zilei Învierii şi sfârşitul acestei lumi. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a clarificat faptul că el a fost ultimul Profet şi că venirea 
lui ca Profet a fost un semn al apropierii Ultimei Ore. Anas (Allah fie mulţumit de el!) a spus că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Ora şi eu am fost ridicaţi ca acestea două» şi a alăturat degetul mijlociu şi cel arătător.”  
(Muslim) 

Aceasta pentru că el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este ultimul Mesager. 

 

Stâlpii credinţei Islamice 
 

Adorarea în Islam este un termen care, în general, denotă supunerea în faţa Poruncilor lui 
Allah Preaînaltul, chiar dacă aceste porunci sunt cu privire la vorbe, fapte sau credinţe. Actele de 
credinţă sunt numite „Stâlpii credinţei” şi sunt explicate în paginile de mai jos.  

 

1. Credinţa în Allah 
Credinţa în Allah implică faptul ca Allah este Unul şi Unic în următoarele aspecte: 
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a. Allah este Singurul şi Unicul demn de adorare: Acest lucru înseamnă că persoana trebuie 
să ateste că Allah există şi că El este Creatorul acestui Univers, Cel care îl deţine şi Cel care este 
cu putere peste toate. El este Cel care face lucrurile să existe, nimic nu există decât cu Voia Lui. 
Allah Preamăreţul spune: 

„... Şi nu este decât a Lui Înfăptuirea şi Stăpânirea. Binecuvântat este Allah, Domnul 
lumilor!” [Coran, 7:54] 

Allah Preaslăvitul a clarificat faptul că El este Singurul Creator şi faptul că este imposibil să fie 
un alt Creator ca El. El, Preaslăvitul spune: 

„Allah nu Şi-a luat niciun copil şi nu este nicio Divinitate alături de El. [Dacă ar fi fost 
mai multe Divinităţi], fiecare Divinitate s-ar fi dus împreună cu ceea ce a creat şi unii dintre 
ei ar fi încercat să fie deasupra celorlalţi. Mărire lui Allah care este mai presus de tot ceea ce 
vorbesc ei” [Coran, 23:91] 

b. Allah este Singurul şi Unicul care are dreptul de a fi adorat: Acest lucru înseamnă că 
persoana trebuie să ateste cu fermitate că Allah Preaînaltul este Singurul adevărat Dumnezeu, 
Care merită să fie adorat şi toate actele de adorare Îi sunt dedicate Lui, Singurul. Musulmanul nu 
trebuie să se bazeze pe altcineva în afara Lui, nu trebuie să ceară altcuiva în afara Lui. Un 
musulman trebuie să ceară numai de la Allah uşurarea răului sau îndeplinirea unor nevoi. Allah 
Preaslăvitul spune: 

„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] 

c. Allah este Singurul şi Unicul în Numele şi Atributele Sale: Acest lucru înseamnă că 
musulmanul trebuie să creadă în Unicitatea Numelor şi Atributelor lui Allah şi că numai Lui I se 
atribuie cele mai bune şi mai frumoase Nume şi Atribute şi că El este departe de orice 
imperfecţiune: 

„Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemaţi-L cu ele şi depărtaţi-vă de aceia 
care schimonosesc numele Lui! Ei vor fi răsplătiţi după ceea ce fac!” [Coran, 7:180] 

Credem şi susţinem faptul că Allah Preaslăvitul S-a descris cu mai mult decât ceea ce Profetul 
Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) I-a atribuit, fără a trasa paralele între 
Atributele lui Allah Preaslăvitul şi cele ale creaţiei, fără a lua, denatura sau nega sensul Numele 
lor şi Atributelor Sale. Allah Preaînaltul spune: 

„... Nu este nimic asemenea cu El. El este Cel care Aude Totul şi Cel care Vede Totul [As-
Sami’, Al-Basir].” [Coran, 42:11] 

 

2. Credinţa în Îngeri  
Acest lucru înseamnă credinţa în existenţa unei alte forme de viaţă, numită Înger. Nimeni în 

afară de Allah Preamăreţul nu cunoaşte numărul lor exact. Ei I se supun Lui, îndeplinesc 
Poruncile Lui şi păzesc Universul şi creaturile din el. Ei execută anumite porunci date de Allah 
Preamăreţul, de administrare, observare, de protecţie a Universului, cât şi a creaţiei din Univers, 
totul conform Poruncii şi Voinţei lui Allah Preagloriosul: 

„Şi pe cei care orânduiesc lucrurile!” [Coran, 79:5] 
„Şi pe cei care împart după poruncă!” [Coran, 51:4] 
Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) au fost creaţi din lumină. Profetul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 
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„Îngerii au fost creaţi din lumină. Djinnii au fost creaţi dintr-o flacără fără fum, iar 
Adam a fost creat din ceea ce a fost descris vouă (în Coran: din argilă neagră şi uscată).”  
(Muslim) 

Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) sunt din lumea nevăzută. Deşi au fost creaţi din lumină, 
ei nu pot fi văzuţi. Totuşi, Allah Preaînaltul le-a dat abilitatea de a-şi schimba aspectul pentru a 
putea fi văzuţi şi pentru a putea fi martori. Allah Preamăreţul ne-a spus că Îngerul Jibril26 (Pacea 
lui Allah fie asupra lui!) a venit la Maria (Pacea lui Allah fie asupra ei!) în forma unui om, lucru 
menţionat şi în Biblie. Allah Preaslăvitul spune: 

„Şi a pus între ea şi între ei un văl! Şi atunci am trimis la ea Duhul Nostru, care i s-a 
arătat cu înfăţişarea unui om adevărat. ~ A zis ea: «Caut apărare la Cel Milostiv faţă de 
tine! Dacă tu eşti cuvios, [nu te apropia de mine]!» ~ I-a răspuns el: «Eu sunt numai un 
Trimis al Domnului tău ca să-ţi vestesc un prunc curat!»” [Coran, 19:17-19] 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a văzut pe Jibril (Pacea lui Allah 
fie asupra lui!) în forma în care Allah Preamăreţul l-a creat. Avea şase sute de aripi şi acoperea 
orizontul cu mărimea sa.  

Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) au aripi, unii dintre ei au două, alţii trei, în timp ce alţii 
au mai mult de atât. Allah Preamăreţul spune: 

„Mărire lui Allah, Creatorul Cerurilor şi al Pământului, Cel care a făcut din Îngeri 
trimişi cu câte două aripi şi cu câte trei şi cu câte patru. El adaugă făpturii ceea ce voieşte, 
căci Allah este cu putere peste toate.” [Coran, 35:1] 

Cât despre atributele lor fizice, Allah Preaînaltul nu ne-a informat despre ele, dar ştim despre 
unele sarcini sau roluri pe care le au. Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) Îl adoră constant pe 
Allah Preamăreţul, i se supun Lui şi Îl laudă:  

„Ei Îi aduc laudă noaptea şi ziua fără să se domolească.” [Coran, 21:20] 
Allah Preaslăvitul i-a creat pentru ca ei să Îl adore şi să I se supună. 

„Mesia nu se va dezice niciodată de ai fi rob lui Allah şi nici Îngerii apropiaţi, iar acela 
care se dezice de la slujirea Lui şi se arată trufaş îi va aduna la El laolaltă.” [Coran, 4:172] 

Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra sa!) acţionează ca emisari dintre Allah Preamăreţul şi 
Mesageri Săi dintre oameni. Allah Preaînaltul spune: 

„A coborât cu el Duhul cel credincios ~ Peste inima ta, pentru ca tu să fii dintre 
prevenitori, ~ Într-o limbă arabă limpede.” [Coran, 26:193-195] 

Allah Preaslăvitul I-a creat pentru ca ei să facă ceea ce El porunceşte: 

„Se tem de Domnul lor, de deasupra lor, şi fac ceea ce li se porunceşte.” [Coran, 16:50] 
Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) nu sunt copii lui Allah Preamăreţul; dar trebuie să fie 

respectaţi şi iubiţi. Allah Preamăreţul spune: 

„Ei zic: «Cel Milostiv Şi-a luat un fiu!» Mărire Lui! Însă ei nu sunt decât nişte robi ţinuţi 
în cinste. ~ Ei nu I-o iau înainte cu vorba şi ei purced numai după porunca Lui.” [Coran, 
21:26-27] 

Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) nu sunt parteneri, asociaţi sau rivali ai lui Allah 
Preamăreţul: 

„Se tem de Domnul lor, de deasupra lor, şi fac ceea ce li se porunceşte.” [Coran, 16:50] 

                                                 
26 Îngerul Gavriil în creştinism 
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Allah Preaslăvitul ne lasă să cunoaştem unele dintre numele şi atribuţiile unor Îngeri. Îngerului 
Jibril (Pacea lui Allah fie asupra lui!) i s-a dat să aducă Revelaţia. Allah Preaînaltul spune: 

„A coborât cu el Duhul cel credincios ~ Peste inima ta, pentru ca tu să fii dintre 
prevenitori.” [Coran, 26:193-194] 

Îngerul Mihail (Pacea lui Allah fie supra lui!) a fost desemnat pentru ploaie şi vegetaţie: 

„Vei afla că ei sunt cei mai poftitori de viaţă dintre oameni, mai mult chiar decât păgânii. 
Ar vrea fiecare dintre ei să i se dea să trăiască o mie de ani. Dar nu se va găsi izbăvitor de 
chinuri pentru el, nici de va trăi atât de mult, căci Allah vede ce fac ei.” [Coran, 2:96] 

Îngerul Morţii (Pacea lui Allah fie asupra sa!) este Îngerul căruia i s-a dat sarcina să ia sufletele 
oamenilor atunci când mor. Allah Preaslăvitul spune: 

„Spune: «Vă va lua Îngerul morţii căruia i-au fost încredinţate sufletele voastre, dar apoi 
veţi fi aduşi înapoi la Domnul vostru».” [Coran, 32:11] 

Îngerul Israfil (Pacea lui Allah fie asupra sa!) este Îngerul care are sarcina de a sufla în 
Trâmbiţă în Ziua Învierii. Allah Preaînaltul spune: 

„Iar când se va sufla în Trâmbiţă, nu vor mai fi înrudiri între ei în Ziua aceea, nici nu se 
vor întreba întra-olaltă.” [Coran, 23:101] 

Îngerul Malik (Pacea lui Allah fie asupra sa!) este cel care păzeşte Focul. Allah Atotputernicul 
spune: 

„Şi ei vor striga: «O, Malik! Să ne piardă Domnul tău!» Iar el le va răspunde: «Voi veţi 
rămâne astfel [veşnic]!»” [Coran, 43:77] 

Az-Zabaniyah (Pacea lui Allah fie asupra lor!) sunt Îngerii care au sarcina de a îi pedepsi pe 
locuitorii Iadului. Allah Preaslăvitul spune: 

„Să-i cheme el pe cei din preajma lui! ~ Iar Noi îi vom chema pe păzitorii Iadului!” 
[Coran, 96:17-18] 

Fiecare om are doi Îngeri; unul care îi scrie faptele bune şi altul care îi scrie păcatele. Allah 
Preaînaltul spune: 

„Când cei doi primitori primesc, stând [unul] în dreapta şi [celălalt] în stânga” [Coran, 
50:17] 

Ridhwaan este cel care păzeşte Paradisul şi acolo sunt doi Îngeri care au sarcina de a proteja 
oamenii. Mai există mulţi alţi Îngeri, care au diferite sarcini. Unii dintre ei au fost menţionaţi în 
Coran şi Sunnah, în timp ce alţii nu, dar noi musulmanii, trebuie să credem în ei toţi. 

Beneficiile credinţei în Îngeri 
Prin credinţa în Îngeri, putem beneficia de următoarele: 

a. cunoaştem Măreţia lui Allah, Abilitatea Sa şi Cunoaşterea Atotcuprinzătoare şi Voinţa Sa 
Divină, deoarece măreţia creaţiei Sale este o dovadă a Măreţiei Creatorului. 

b. atunci când un musulman simte că Îngerii privesc ceea ce spune şi face, şi orice face este în 
favoarea sau defavoarea lui, atunci doreşte să facă fapte bune şi să se abţină de la păcate indiferent 
dacă este singur sau în public. 

c. musulmanul este protejat de istorisiri închipuite şi superstiţii susţinute de cei care au 
convingeri incorecte cu privire la lumea Nevăzută.  

d. musulmanul cunoaşte Mila pe care Allah o arată sclavilor Lui credincioşi. 
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3. Credinţa în Cărţile lui Allah 
Credinţa în Cărţile lui Allah este credinţa că Allah Preamăreţul a revelat Cărţile Divine 

Mesagerilor Lui pentru a le transmite omenirii. Aceste Cărţi, în timpul în care ele au fost revelate, 
nu conţineau decât adevărul. În ele era Mesajul Unicităţii lui Allah, faptul că nu există un alt 
Creator, Întreţinător, Stăpân în afară de El, faptul că toată adorarea Lui i se cuvine şi nimănui 
altcuiva, şi faptul că Lui îi aparţin toate frumoasele Nume şi Atribute. Nu este nimic precum 
creaţia Sa, nimic nu poate fi comparat cu El. Allah Preaînaltul spune: 

„Noi i-am trimis pe Trimişii Noştri cu semnele cele limpezi, am fãcut să pogoare cu ei 
Scriptura şi Balanţa, pentru ca oamenii să fie cu dreptate ...” [Coran, 57:25] 

Musulmanul trebuie să creadă în toate Cărţile Divine şi trebuie să creadă faptul că ele sunt de 
la Allah Preaslăvitul. Totuşi, îi este permis să nu respecte toate legile acestora, din moment ce 
aceste Cărţi au fost revelate anumitor naţiuni în anumite timpuri. 

1. Scripturile lui Avraam şi Moise (Pacea fie asupra lor!): Coranul are o descriere despre 
fundamentele religioase din aceste Scripturi. Allah Preamăreţul spune: 

„Sau oare i s-a vestit lui ce se află în foile lui Moise ~ Şi ale lui Avraam, care şi-a ţinut cu 
credinţă [făgăduinţa lui de a transmite]  ~ Că niciun suflet nu va purta povara altuia ~ Şi că 
omul nu va dobândi decât [rodul] celor pe care le-a agonisit  ~  Şi  că agoniseala lui se va 
vedea,  ~  Iar apoi va primi pentru ea răsplata cuvenită? ~  Şi că la Domnul tău este 
întoarcerea” [Coran, 53:36-42] 

2. Tora: este Cartea Sacră care i-a fost revelată lui Moise (Pacea lui Allah fie asupra lui!). 
Allah Preaslăvitul spune: 

„Noi am pogorât Tora, în care este călăuzire dreaptă şi lumină. După ea judecă Profeţii 
cei supuşi Voinţei lui Allah, rabinii şi învăţaţii, pentru cei care s-au iudaizat, căci lor li s-a 
încredinţat spre păstrare Scriptura lui Allah şi ei sunt martori pentru ea. Ci nu vă temeţi de 
oameni, ci temeţi-vă de Mine. Şi nu vindeţi Semnele Mele pentru un preţ de nimic. Iar aceia 
care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt necredincioşi.” [Coran, 5:44] 

Coranul a explicat unele dintre învăţăturile găsite în Tora şi dintre ele sunt menţionate unele 
caracteristice ale Mesagerului Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) . 
Allah Preaînaltul spune: 

„Mohammed este Trimisul lui Allah. Iar aceia care stau alături de el sunt aspri faţă de 
necredincioşi şi sunt îndurători între ei. Îi vezi pe ei aplecaţi şi prosternându-se, căutând 
Mila lui Allah şi Mulţumirea Lui. Semnele prosternării se văd pe chipurile lor. Aceasta este 
imaginea lor în Tora.” [Coran, 48:29] 

De asemenea, Allah a menţionat în Coran unele dintre hotărârile religioase revelate în Tora. 
Allah Preaînaltul spune: 

„Şi Noi am prescris, pentru ei, în ea: suflet pentru suflet, 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 milostenie, ea va fi ispăşire pentru el. Iar aceia care nu 
judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt nelegiuiţi.” [Coran, 5:45] 

3. Zabur (Psalmii): este Scriptura revelată lui David (Pacea lui Allah fie asupra lui!). Allah 
Preamilostivul spune: 
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„Noi ţi-am revelat ţie după cum am revelat şi lui Noe şi Profeţilor de după el, precum Le-
am revelat şi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiilor şi lui Isus, Iov şi lui Iona, Aaron 
şi lui Solomon, şi i-am dat lui David Psalmii.” [Coran, 4:163] 

4. Injil (Evanghelia): este Cartea Sacră revelată lui Isus (Pacea lui Allah fie asupra lui!). Allah 
Preaslăvitul spune: 

„Şi l-am trimis Noi, după ei, pe Isus, fiul Mariei, întărind [Tora] care se afla dinaintea lui 
şi i-am dat lui Evanghelia, în care este călăuzire şi lumină, întărind Tora care se afla 
dinaintea lui, şi drept călăuzire şi îndemnare pentru cei cucernici.” [Coran, 5:46] 

Coranul a explicat ceea ce a fost scris în Tora şi Injil, cum ar fi Profeţia lui Mohammed   (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : 

„... «Cu Pedeapsa Mea îi ajung pe cei care voiesc Eu, iar Îndurarea Mea cuprinde toate 
lucrurile. Şi Eu voi prescrie pentru aceia care au frică şi achită Dania [Az-Zakat] şi cei care 
cred în semnele Noastre, ~ Pentru aceia care îl urmează pe Trimis, Profetul neînvăţat, 
despre care află scris la ei în Tora şi în Evanghelie. El le porunceşte ceea ce este bine şi-i 
opreşte de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătăţile şi le opreşte lor pe cele necurate şi-i 
uşurează pe ei de povara lor şi de lanţurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el şi îl 
susţin şi îl ajută şi urmează lumina care a fost pogorâtă cu el, aceia vor fi izbânditori».” 
[Coran, 7:156-157] 

De asemenea, Cărţile încurajau oamenii să facă Jihad pe Calea lui Allah pentru a face religia 
Lui supremă. Allah Preaînaltul spune: 

„Allah a cumpărat de la dreptcredincioşi sufletele şi bunurile lor, în schimbul Raiului, şi 
astfel ei luptă pe Calea lui Allah, omorând şi fiind omorâţi. Aceasta este o făgăduinţă cu 
adevărat, pe care a luat-o asupra Lui, în Tora, în Evanghelie şi în Coran. Şi cine este mai 
credincios legământului său decât Allah? Bucuraţi-vă, aşadar, pentru negoţul pe care l-aţi 
tocmit, căci aceasta este marea izbândă.” [Coran, 9:111] 

5. Coranul cel Nobil: Musulmanul trebuie să creadă că Nobilul Coran este Cuvântul lui Allah 
pe care Îngerul Jibril (Pacea lui Allah fie asupra lui!) i l-a adus lui Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-o arabă clară. Allah Preamăreţul spune: 

„A coborât cu el Duhul cel credincios  ~  Peste inima ta,  pentru ca tu să fii dintre 
prevenitori,  ~  Într-o limbă arabă limpede.” [Coran, 26:193-195] 

Coranul este diferit de celelalte Cărţi anterioare, prin următoarele: 

a. Coranul este ultima dintre Cărţile Divine, confirmând Cărţile precedente în privinţa 
mesajului Unicităţii lui Allah şi obligaţiei de a Îl adora şi de a fi supus lui Allah Preaînaltul: 

„Iar ţie, [Mohammed], ţi-am trimis Cartea cu Adevărul, întărind Scriptura de dinaintea 
ei şi întrecând-o pe ea.” [Coran, 5:48] 

b. Toate Cărţile anterioare au fost abrogate de Coran. Învăţăturile sale sunt Divine, finale, 
eterne şi potrivite tuturor timpurilor şi locurilor. Allah Preamăreţul spune: 

„... 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] 

c. Coranul a fost revelat întregii omeniri, nu numai unei naţiuni anume, aşa cum au fost cele 
anterioare. Allah Preaslăvitul spune: 

„Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai 
mulţi dintre oameni nu ştiu.” [Coran, 34:28] 
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Chiar dacă celelalte Cărţi sunt în acord cu Coranul cel Sfânt în privinţa fundamentelor religiei, 
ele se adresează unor anumiţi oameni. Datorită acestui fapt, regulile sunt particulare lor. Isus 
(Pacea lui Allah fie asupra sa!) spune în Biblie: 

„Am fost trimis numai pentru oile pierdute din poporul lui Israel.” [Matei 15:24] 
d. Recitarea, memorarea şi învăţarea sunt privite ca acte de adorare. Mesagerul lui Allah 

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

„Dacă cineva citeşte o literă din Cartea lui Allah, pentru el este o dovadă de pietate. Şi 
orice dovadă de pietate este răsplătită de zece ori. Eu nu am spus «alif-lam-mim» ca o 
singură literă, ci «alif» este o literă, «lam» este o literă şi «mim» este o literă.”  (Tirmidhi) 

e. Coranul include toate legile de care este nevoie pentru a reforma societatea. În cartea sa, 
„Căi pentru înţelegerea Islamului”, H.G. Dorman spune despre Coran: 

„Dacă Coranul este revelaţia literală a lui Dumnezeu, dictată lui Mohammed de către Îngerul 
Jibril, atunci este perfectă în fiecare literă. Este un miracol mereu prezent, martorul fiind 
Mohammed însuşi, Profetul lui Dumnezeu. Calitatea lui miraculoasă rezultă, pe de o parte, din 
stilul său, atât de perfect şi de sublim încât niciun om sau djinn nu ar putea face un singur capitol 
asemănător cu cel mai scurt capitol al său, şi pe de altă parte din conţinutul său plin de 
învăţături profetice despre viitor şi informaţii uimitor de exacte pe care un om analfabet cum era  
Mohammed, nu ar fi avut cum să le adune de unul singur.” 

f. Este o sursă istorică explicând şirul religiilor care au fost revelate diferiţilor Profeţi şi 
Mesageri. Reprezintă ceea a fost relatat pentru ei (Mesagerii, Profeţii) şi naţiunile lor, de la Adam 
(Pacea lui Allah fie asupra lor!) până la Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) . 

g. Allah Preaînaltul păstrează Coranul, nimic nu poate fi adăugat, sau scos din el. Allah 
Preamăreţul spune: 

„Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!” [Coran, 15:9] 
h. Cât despre celelalte Cărţi, Allah Preaînaltul nu a promis să le protejeze, pentru că ele au fost 

revelate unor anumite naţiuni în anumite timpuri. Din această cauză, s-a pierdut din ceea ce era 
scris în ele. Allah Gloriosul spune: 

„Oare năzuiţi ca ei să creadă cu voi, când o parte din ei au auzit Cuvântul lui Allah, apoi 
l-au răstălmăcit, după ce l-au priceput, cu bună-ştiinţa lor?” [Coran, 2:75] 

Cu privire la denaturarea Evangheliei creştinilor, Allah Preaînaltul spune: 

„Şi am încheiat Noi legământ cu aceia care au zis: «Noi suntem creştini», dar au uitat ei o 
parte din ceea ce li s-a reamintit. Deci, am stârnit Noi ură şi vrajbă între ei până la Ziua 
Învierii. Atunci le va vesti Allah ceea ce au făcut ei. ~ O, oameni ai Scripturii! A venit la voi 
Trimisul Nostru ca să vă arate multe lucruri din cele pe care voi le-aţi ascuns din Scriptură, 
trecând peste multe altele. V-au venit vouă o lumină şi o Carte limpede de la Allah.” [Coran, 
5:14-15] 

Printre lucrurile pe care evreii şi creştinii l-au inventat în religia lor, a fost şi falsa atribuire 
unui fiu lui Allah. Unii evrei au susţinut că Ezra (Isus) este fiului lui Allah, în timp ce creştinii 
susţineau că Mesia (Isus) era fiul lui Allah. Cu privire la aceasta, Allah Preaînaltul spune: 

„Iudeii zic: «Uzayr este fiul lui Dumnezeu!», iar creştinii zic: «Mesia este fiul lui 
Dumnezeu!» Acestea sunt cuvintele lor, [rostite] cu gurile lor. Ei spun vorbe asemănătoare 
cu ale acelora care nu au crezut de dinaintea lor - Allah să-i nimicească! Cum [se înşeală ei], 
îndepărtându-se [de Adevăr]!” [Coran, 9:30] 
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Allah Preamăreţul refuză ceea ce ei susţin şi corectează credinţa pe care trebuie să o aibă un 
om, spunând: 

„Spune: «El este Allah, Cel Unic! ~ Allah-us-Samad!27 ~  El nu zãmisleşte şi nu este 
născut ~  Şi El nu are pe nimeni egal!»” [Coran, 112:1-4] 

De aici trebuie să fie clar faptul că diferitele versiuni ale Bibliei care circulă astăzi nu sunt 
Cuvintele lui Allah şi nici ale lui Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!), mai degrabă, sunt cuvintele 
celor care i-au urmat. Acestea includ biografia sa, sfaturile şi poruncile, dar a fost şi multă 
denaturare făcută pentru anumite scopuri. Steve Allen a spus în cartea sa „Pe Biblie, Religie şi 
Moralitate”: 

„Numărul erorilor (în Biblie) .... ajunge la 6.000! Este absurd să se încerce să se facă această 
realitate conform impresiei populare că Biblia este lipsită de greşeli28.” 

Beneficiile credinţei în Cărţile lui Allah 
Prin credinţa în variatele Scripturi pe care Allah ne-a lăsat să le cunoaştem, beneficiem de: 

a. Omul vede Mila şi Dragostea pe care Allah Preamăreţul o are pentru robii Săi, pentru că le-a 
revelat lor Cărţi care să îi îndrume pe Calea ce conduce spre Plăcerea Lui. A protejat omul de 
confuzie şi de răul lui Şeitan. 

b. Omul vede marea Înţelepciune a lui Allah, pentru că a dat fiecărei naţiuni un set de legi care 
se potrivea în timpul ei.  

c. Diferenţa dintre adevăraţii credincioşi şi cei necredincioşi. Este de datoria celui care crede în 
Cartea Sa să creadă şi în celelalte Cărţi, de asemenea. 

d. Pentru a mări faptele bune ale credincioşilor, cel care cred în Cartea sa şi în Cărţile care au 
venit înaintea ei, primeşte răsplata de două ori. Allah Preaslăvitul spune: 

„Aceia cărora Noi le-am dat Cartea mai înainte de el, aceia cred în el; ~ Şi când li se 
recită lor zic ei: «Noi credem în el. Acesta este Adevărul de la Domnul nostru. Şi noi am fost 
supuşi [lui Allah] înainte de [venirea] lui»; ~ Aceştia vor fi dăruiţi cu răsplată de două ori, 
pentru că ei sunt statornici şi pentru că ei resping fapta rea prin fapta bună şi fac milostenie 
din cele cu care i-am înzestrat” [Coran, 28:52-54] 

 

4. Credinţa în Mesageri 
Musulmanul trebuie să creadă că Allah Preamăreţul i-a ales pe cei mai buni dintre oameni 

pentru a fi Mesageri, pe care i-a trimis creaţiei Sale cu legi specifice: să Îl adore şi să I se supună 
lui Allah şi să stabilească religia şi Unicitatea Sa. Allah Preaînaltul: 

„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] 

El, Preamăreţul, le-a poruncit Mesagerilor Săi să transmită oamenilor Mesajul Său, pentru ca ei 
să nu aibă nicio dovadă împotriva29 lui Allah după ce El l-a trimis pentru ei. 

Ei sunt purtătorii frumoasei veşti a Plăcerii lui Allah şi a Paradisului Său, care este rezervat 
pentru cei care cred în ei şi în învăţăturile lor:  
                                                 

27 Allah este Stăpânul, Cel care-Şi ajunge Sieşi, Cel de care toate creaţiile au nevoie, dar El nu are 
nevoie de nimeni şi de nimic 

28 „Pe Biblie, Religie şi Moralitate” 
29 Nu vor putea spune: „Dacă Allah ne-ar fi trimis Mesageri, am fi urmat versetele Lui şi am fi fost 

credincioşi.” 
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„Noi nu-i trimitem pe Trimişi decât ca vestitori de bine şi prevestitori, iar aceia care cred 
şi îndreaptă [faptele lor] nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi. ~  Însă pe cei ce ţin drept 
mincinoase semnele Noastre îi va atinge chinul, pentru că ei săvârşesc nelegiuiri.” [Coran, 
6:48-49] 

Sunt mai mulţi Profeţi şi Mesageri, nimeni cu excepţia lui Allah nu cunoaşte numărul lor exact. 
Allah Preaslăvitul spune: 

„Noi am trimis Trimişi şi mai înainte de tine. Despre unii dintre ei ţi-am povestit, iar 
despre alţii dintre ei nu ţi-am povestit. Şi nu i-a fost dat nici unui Trimis să vină cu un semn, 
decât cu Îngăduinţa lui Allah. Când Porunca lui Allah va veni, se va judeca întru dreptate şi 
atunci vor pierde cei care spun minciuni.” [Coran, 40:78] 

Musulmanul trebuie să creadă în toţi şi să creadă în faptul că ei au fost oameni, nu fiinţe 
supranaturale. Allah Preaînaltul spune: 

„Noi nu i-am făcut pe ei nişte trupuri care nu mănâncă hrană şi ei nu au fost veşnici.” 
[Coran, 21:8] 

Allah Preamăreţul spune despre Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

„Spune: «Ci eu sunt doar un om, ca şi voi! Şi mi s-a revelat mie că Domnul vostru este un 
Domn Unic! Acela care nădăjduieşte să-L întâlnească pe Domnul său să săvârşească fapte 
bune şi să nu asocieze pe nimeni altcineva la adorarea Domnului său!»” [Coran, 18:110] 

Şi despre Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Mesia, fiul Mariei, nu este decât un Trimis, asemenea Trimişilor de dinainte de el, iar 
mama lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate [de rând]. Priveşte ce 
semne învederate le trimitem Noi şi apoi priveşte cum sunt ei îndepărtaţi [de la ele]!” 
[Coran, 5:75] 

Profeţii şi Mesagerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) nu au atribute asemănătoare cu ale lui 
Allah. Ei nu pot extinde beneficii şi nici nu pot face vreun rău, nu au niciun control asupra 
Universului şi nici nu pot face ceea ce doresc şi nu pot face ceva care este numai în putinţa lui 
Allah. El, Preaslăvitul, spune: 

„Spune: «Eu nu stăpânesc nici un folos pentru mine şi nici o stricăciune, în afară de ceea 
ce voieşte Allah. Dacă eu aş fi ştiut necunoscutul, aş avea prisosinţă de bunuri şi nu m-ar 
atinge răul. Dar eu nu sunt decât un prevestitor şi un binevestitor pentru oamenii care 
cred.»” [Coran, 7:188] 

Ei au îndeplinit ceea ce le-a fost încredinţat şi au transmis Mesajul lui Allah. Ei au cunoştinţe 
vaste şi sunt cele mai credincioase creaţii. Allah Preaînaltul i-a ferit de minciună şi trădare. 

„Am trimis Noi Profeţi şi mai înainte de tine. Şi le-am dat lor soaţe şi urmaşi. Însă nici un 
trimis nu a putut să aducă vreun semn decât cu Voia lui Allah. Şi fiecare soroc a fost scris 
într-o Carte.” [Coran, 13:38] 

Dacă un om crede într-un Mesager şi nu crede în altul, acesta comite un act de necredinţă şi 
numai poate fi considerat a fi musulman. Allah Preaslăvitul spune: 

„Aceia care nu cred în Allah şi în Trimişii Săi şi vor să-l separe pe Allah de Trimişii Săi, 
zicând: «Noi credem în unii dintre ei, dar nu credem în alţii» şi voiesc să găsească un drum 
de mijloc, ~ Aceia sunt în adevăr necredincioşi şi pentru cei necredincioşi am pregătit Noi 
osândă ruşinoasă.” [Coran, 4:150-151] 

Coranul a menţionat numele a douăzeci şi cinci de Profeţi şi Mesageri: 
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„Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi lui Avraam împotriva neamului său. Noi îi 
ridicăm cu trepte pe cei pe care voim. Domnul Tău este Înţelept, Atoateştiutor [Hakim, 
‘Alim]. ~ Şi Noi i-am dăruit lui pe Isaac şi pe Iacob şi pe amândoi i-am călăuzit - Şi pe Noe l-
am călăuzit Noi încă şi mai înainte - şi printre urmaşii săi sunt David, Solomon, Iov, Iosif, 
Moise şi Aaron - şi astfel îi răsplătim Noi pe cei care fac bine -; ~ Şi Zaharia, Ioan, Isus Şi 
Elie - toţi fiind printre cei cuvioşi! ~ Şi Ismail, Eliseu, Iona şi Lot - pe toţi i-am preales Noi 
deasupra tuturor lumilor [seminţiilor]!” [Coran, 6:83-86] 

Allah Preaslăvitul spune despre Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam şi familia lui Imran peste toate 
lumile [din vremea lor].” [Coran, 3:33] 

Allah Preamăreţul spune despre Hud (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Şi [Noi l-am trimis] la [neamul] ’Ad pe fratele lor Hud, care a zis: «O, neam al meu! 
Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi [altă] Divinitate în afară de El! Voi sunteţi doar născocitori 
[de minciuni]!»” [Coran, 11:50] 

Şi despre Salih (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Şi [Noi] am trimis la Thamud pe fratele lor Salih, care a zis: «O, neam al meu! Adoraţi-
L pe Allah! Voi nu aveţi altă Divinitate în afară de El! El v-a creat pe voi din pământ şi v-a 
dat vouă să locuiţi pe el. Rugaţi-L pe El de iertare şi căiţi-vă la El! Domnul meu este 
Apropiat [şi] El este Cel care Răspunde Întotdeauna!»” [Coran, 11:61] 

Şi despre Shu’aib (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Şi [l-am trimis Noi] la [neamul] Madyan pe fratele lor Shu’aib, care [le-] a zis: «O, neam 
al meu! Adoraţi-L voi pe Allah, căci nu există altă Divinitate în afară de El! Şi nu micşoraţi 
măsura şi greutatea! Eu vă văd întru bine, dar eu mă tem pentru voi de chinul unei zile care 
[le] va cuprinde [pe toate].»” [Coran, 11:84] 

Şi despre Enoch (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Şi [adu-ţi aminte] de Ismail şi de Idris şi de Dhu-l-Kifl - şi toţi erau răbdători.” [Coran, 
21:85] 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost ultimul Mesager; niciun 
alt Mesager nu va mai veni până în Ziua Judecăţii. Allah Preaînaltul spune: 

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

Religia lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a abrogat religiile 
anterioare (în ceea ce priveşte modul de viaţă şi aplicarea legilor acestora în viaţa de zi cu zi). 
Este religia completă şi finală a Adevărului care este obligatoriu să fie urmată şi va continua să fie 
până în Ultimul Ceas. 

Allah Preaînaltul îi numeşte pe unii Mesagerii Ulul-Azm (cei care au o determinare puternică). 
Ei au fost cei mai determinaţi dintre Mesageri în a transmite Mesajul oamenilor; au fost răbdători 
şi de neclintit. Aceştia au fost Noe, Avraam, Moise, Isus şi Mohammed, Pacea lui Allah fie asupra 
lor. Allah Preaslăvitul spune: 

„[Adu-ţi aminte] când am fãcut noi legământ cu Profeţii şi cu tine, cu Noe, cu Avraam, cu 
Moise şi cu Isus – fiul Mariei – şi când am luat de la ei legământ puternic” [Coran, 33:7] 
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♦ Cine a fost Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) ? 

Numele lui a fost Mohammed bin Abdullah bin Abdul-Muttalib bin Hashim. A fost cunoscut 
sun numele de Abu-Qassim (tatăl lui Qassim). Era din tribul arab Quraish care se trage din 
’Adnaan. ’Adnaan a fost dintre fii lui Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Profetul lui Allah şi 
fiul lui Ibrahim (Avraam – Pacea lui Allah fie asupra sa!), cel mai iubit dintre robii lui Allah. 

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

„Cu adevărat, Allah a ales tribul lui Kinanah deasupra triburilor dintre fiii lui Ismail. El 
a ales Quraish deasupra tribului Kinanah; El a a ales Banu Hashim deasupra altor familii 
din Quraish şi El m-a ales pe mine din Banu Hashim.”  (Muslim) 

A fost născut în anul 571 C.E, în onoratul oraş Mecca. Mecca era centru religios din Peninsula 
Arabă acolo fiind Ka’bah, construită de Ibrahim şi fiul său (Pacea fie asupra lor!). 

Toată viaţa sa a fost un exemplu de adevăr şi încredere. Niciodată nu a spus o minciună, nu a 
fost dintre cei necredincioşi şi nu a înşelat pe nimeni. Chiar înainte de a primi Revelaţia, era 
cunoscut printre oamenii săi ca „cel demn de încredere”, iar ei îi încredinţau bunurile lor atunci 
când vroiau să călătorească. De asemenea, este ştiut ca „cel sincer”. Avea un caracter şi maniere 
excelente. Era elocvent în ceea ce spunea. Întotdeauna dorea binele celorlalţi. Allah Preamăreţul îl 
descrie: 

„Şi tu ai o fire minunată!” [Coran, 68:4] 
A primit prima sa Revelaţie de la Allah la vârsta de 40 şi apoi a rămas în Mecca încă 13 ani 

chemând oamenii să Îl adore pe Allah, Unicul. A emigrat la Medina unde a chemat, în continuare, 
oamenii la Islam, iar ei au acceptat. Acolo, Allah Preaînaltul i-a revelat restul Legilor. El a cucerit 
Mecca la opt ani după emigrarea sa şi a murit la vârsta de 63 de ani, după ce a primit întreg 
Coranul de la Allah prin Revelaţie Divină. Toate Legile Religiei au fost revelate, completate şi 
perfecţionate, iar majoritatea arabilor au acceptat Islamul. 

Beneficiile credinţei în Mesageri 
Prin credinţa în diferiţii Mesageri pe care Allah i-a trimis, beneficiem de: 

a. musulmanul vede Mila şi Dragostea lui Allah pentru robii Săi, care a trimis pentru ei 
Mesageri ce au transmis Religia Sa. Mesagerii înşişi erau exemple de urmat. 

b. pentru a îi distinge pe credincioşii sinceri de ceilalţi; este obligatoriu pentru cel care crede în 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să creadă şi în ceilalţi 
Mesageri care sunt menţionaţi în Cartea Sa. 

c. cei care cred în Mesageri şi apoi cred în Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) primesc o răsplată dublă. 

 

5. Credinţa în Ziua Judecăţii 
O persoană trebuie să creadă că această lume va avea un sfârşit. Allah Preaslăvitul spune: 

„Toţi cei care sunt pe Pământ vor pieri” [Coran, 55:26] 
Atunci când Allah Preaînaltul doreşte ca această lume să se sfârşească, El va porunci Îngerului 

Israfil (Pacea lui Allah fie asupra sa!) să sufle în Trâmbiţă. Atunci, tot ceea ce este pe Pământ va 
pieri. Apoi, îi va porunci să sufle din nou şi atunci oamenii se vor ridica din morminte în corpurile 
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lor, din toată lumea, din timpul Profetului Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!). Allah 
Preamăreţul spune: 

„Şi atunci când se va sufla în Trâmbiţă, vor fi trăsniţi toţi cei care se află în Ceruri şi pe 
Pământ, afară de cei care va voi Allah. Apoi se va sufla în ea a doua oară şi iată-i pe ei în 
picioare, aşteptând.” [Coran, 39:68] 

Credinţa în Ziua Judecăţii constituie credinţa în tot ceea ce Allah şi Mesagerii Lui (Pacea lui 
Allah fie asupra lor!) ne-a informat. 

1. Credinţa în viaţa din Barzakh: Barzakh este timpul după moartea unei persoane până în 
Ultima Zi. În acest timp, credinciosul va avea o viaţă cu plăceri, în timp ce necredinciosul va fi 
pedepsit. Allah Preaslăvitul spune: 

„Focul la care ei vor fi expuşi dimineaţa şi seara. Iar în Ziua când va sosi Ceasul, [se va 
zice]: «Faceţi să intre clanul lui Faraon la osânda cea mai aspră!»” [Coran, 40:46] 

2. Credinţa în Înviere: Allah va reînvia oamenii goi, desculţi şi necircumcişi. Allah 
Preamăreţul spune: 

„Aceia care nu au crezut, au pretins că ei nu vor mai fi înviaţi. Spune: «Ba da! Pe 
Domnul meu! Veţi fi voi înviaţi şi apoi vi se va vesti vouă ceea ce aţi făcut! Şi acesta este un 
lucru uşor pentru Allah».” [Coran, 64:7] 

Datorită faptului că mulţi nu cred că Allah va învia toată creaţia, Coranul afirmă acest fapt prin 
exemplificarea multor exemple: 

● contemplarea felului în care Allah aduce la viaţă Pământul mort şi face în acesta toate 
tipurile de plante. 

„O, voi oameni! Dacă sunteţi în îndoială cu privire la Înviere, Noi doară v-am creat din 
ţărână, apoi dintr-o picătură, apoi dintr-un cheag de sânge [ca o lipitoare], apoi dintr-o 
bucată de carne, cu formă, după ce a fost fără formă [plăsmuită şi neplăsmuită], pentru ca 
să vă arătăm vouă [Puterea Noastră]. Şi Noi lăsăm să sălăşluiască în pântece ceea ce voim 
Noi până la un timp hotărât; apoi vă scoatem pe voi ca prunci, pentru ca apoi să ajungeţi 
voi la vârsta bărbăţiei. Şi unii dintre voi mor [tineri], iar alţii sunt lăsaţi [să trăiască] până la 
cea mai neputincioasă vârstă, pentru ca să nu mai ştie nimic după ce au ştiut. Tu vezi 
Pământul fără viaţă, iar dacă Noi pogorâm apa asupra lui, el se mişcă, se umflă şi lasă să 
răsară [plante] din fiecare soi minunat. ~ Aceasta pentru [ca să ştiţi] că Allah este Adevărul 
şi pentru [ca să ştiţi] că El îi readuce la viaţă pe cei morţi şi El este Atotputernic [Qadir]; ~ 
Şi pentru [ca să ştiţi] că Ceasul va sosi, fără îndoială, şi [atunci] Allah îi va scula pe cei din 
morminte” [Coran, 22:5-7] 

● reflectarea asupra creării Cerurilor şi Pământului care este cu adevărat mai mare decât 
crearea oamenilor: 

„Oare nu văd ei că Allah care a creat Cerurile şi pământul şi nu a fost neputincios la 
facerea lor este în stare să-i aducă la viaţă pe morţi? Ba da, El este cu putere peste toate!” 
[Coran, 46:33] 

● reflectarea supra faptului cum o persoană se trezeşte dimineaţa după somn, lucru care este 
similar cu reînvierea de după moarte. Somnul, de fapt, este numit „moartea mică”: 

„Allah ia la Sine sufletele, la moartea lor, şi pe cele care nu mor [le ia], în timpul 
somnului lor. El le ţine la Sine pe acelea asupra cărora a hotărât moartea, iar pe celelalte le 
trimite [în trupurile lor] până la un timp hotărât. În aceasta sunt semne pentru un neam [de 
oameni] care chibzuiesc” [Coran, 39:42] 
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● reflectarea asupra propriei Creaţii. Allah Preaînaltul spune: 

„El ne dă Nouă o pildă, uitând de crearea sa şi zice: «Cine le mai dă viaţă oaselor după ce 
ele sunt putrezite?» ~  Spune: «Le va da lor viaţă Acela care le-a creat pe ele prima oară, 
căci El este Bineştiutor al întregii firi!»” [Coran, 36:78-79] 

3. Credinţa în Adunare: Allah va aduna toate creaţiile şi le va cere socoteală: 

„Şi într-o zi vom face Noi să plece munţii din loc şi vei vedea Pământul neted şi-i vom 
aduna pe toţi, fără să lăsăm pe nici unul dintre ei.” [Coran, 18:47] 

4. Credinţa că oamenii vor fi aduşi în Faţa lui Allah în rând: 
„Şi ei vor fi aşezaţi dinaintea Domnului tău în rând. «Iată că aţi venit la Noi precum v-am 

creat pe voi dintru întâi, cu toate că aţi pretins că Noi nu vom împlini făgăduinţa Noastră!»” 
[Coran, 18:48] 

5. Credinţa că membrele persoanei vor fi martore: 
„Astfel încât, atunci când vor ajunge la el, vor da mărturie împotriva lor urechile lor şi 

ochii lor şi pieile lor, pentru ceea ce ei au săvârşit. ~ Şi vor grăi ei către pieile lor: «De ce aţi 
făcut mărturie împotriva noastră?», iar ele le vor răspunde: «Ne-a făcut să grăim Allah Cel 
care face să grăiască toate lucrurile. El v-a creat pe voi întâia oară şi la El fi veţi întorşi! ~ 
Voi nu v-aţi putut ascunde, ca să nu dea mărturie împotriva voastră urechile voastre, ochii 
voştri şi pieile voastre, însă voi v-aţi închipuit că Allah nu ştie multe din cele pe care voi le 
săvârşiţi ...»” [Coran, 41:20-22] 

6. Credinţa în Întrebări. Allah Preamăreţul spune: 

„Şi opriţi-i pe ei, pentru că ei trebuie să fie întrebaţi! ~ De ce nu vă ajutaţi voi unii altora? 
~ Dar în Ziua aceea vor fi ei supuşi ~ Şi se vor întoarce unul către celălalt şi se vor întreba;” 
[Coran, 37:24-27] 

7. Credinţa în Siraat (Podul) de deasupra Iadului, peste care fiecare trebuie să treacă: 

„Şi nu se află nimeni printre voi care să nu treacă pe acolo. Aceasta este o hotărâre 
nestrămutată a Domnului tău.” [Coran, 19:71] 

8. Credinţa în greutatea faptelor. Allah Preaslăvitul va chema oamenii să răspundă şi Îi va 
răsplăti pe cei care au făcut fapte bune cu ceea ce merită, pentru faptele lor, pentru credinţa lor şi 
pentru faptul că au urmat Mesagerii şi Îi va pedepsi pe cei care au făcut fapte rele. Allah 
Preaînaltul spune: 

„În Ziua Învierii, Noi vom pune balanţa dreaptă şi nici un suflet nu va fi urgisit câtuşi de 
puţin. Şi de ar fi ceva, chiar şi numai cât greutatea unui bob de muştar, Noi îl vom aduce. Şi 
Noi suntem îndeajuns ca socotitori.” [Coran, 21:47] 

9. Credinţa în înmânarea cărţilor30: 
„În ce-l priveşte pe cel căruia i se va da cartea în dreapta sa, ~ Cu acela se va face 

socoteală uşoară ~ Şi el se va întoarce la familia sa bucuros. ~ Însă în ce-l priveşte pe acela 
căruia cartea sa i se va da prin spatele său, ~ Acela se va ruga pentru pieire, ~ Şi va arde în 
flăcări.” [Coran, 84:7-12] 

10. Credinţa că oamenii vor fi răsplătiţi cu Paradisul sau Iadul în viaţa eternă: 
„Cei care nu cred dintre oamenii Cărţii, ca şi idolatrii, în veci vor petrece în Focul 

Gheenei. Aceştia sunt cei mai răi dintre toate făpturile. ~ Aceia care cred şi împlinesc fapte 

                                                 
30 Tablele păstrate, în care vor fi trecute toate faptele omului 
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bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile. ~ Răsplata lor de la Domnul lor sunt 
Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie, şi în ele vor petrece veşnic, căci Allah este 
mulţumit de ei, iar ei sunt mulţumiţi de El. Aceasta va fi pentru cel care se teme de Domnul 
său.” [Coran, 98:6-8] 

11. Credinţa în fântâna31 mijlocirii profetice şi toate celelalte lucruri despre care ne-a 
informat Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) . 

Beneficiile credinţei în Ziua Judecăţii 
Prin credinţa în Ziua Judecăţii, beneficiem de următoarele: 

a. face ca musulmanii să se pregătească pentru Ziua aceea prin înfăptuirea de fapte bune, 
făcând o competiţie pentru ei toţi şi să se abţină de a face păcate din frica de Pedeapsa lui Allah. 

b. oferă un confort credinciosului, pentru că ştie că dacă va lăsa ceva din această lume, Allah îl 
va răsplăti cu ceva mai bun în Viaţa de Apoi. 

c. pentru a diferenţia pe cei care sunt credincioşi în religia lor de cei care nu sunt. 

 

6. Credinţa în Destin şi Predestinare 

Credinciosul trebuie să fie sigur de faptul că Allah Preaînaltul cunoaşte totul înainte de a lua 
fiinţă şi, de asemenea, cunoaşte tot ceea ce va avea loc după aceea. Apoi, El a creat totul, în 
conformitate cu Puterea şi Cunoaşterea Sa: 

„Şi Noi am creat toate lucrurile bine întocmite.” [Coran, 54:49] 
Tot ceea ce a avut loc în trecut, tot ceea ce se petrece în prezent şi tot ceea ce se va întâmpla în 

viitor este dinainte cunoscut de către Allah, care este Atotştiutorul. Allah Preaînaltul face ca totul 
să existe, în conformitate cu Voinţa Sa şi cu Legea Sa Divină. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„O persoană nu este cu adevărat credincioasă până când nu crede în Voinţa Divină, ca şi 
în consecinţele pe care aceasta le aduce, bune sau rele, până când nu va fi conştient de faptul 
că ceea ce s-a întâmplat este ceea ce trebuia să aibă loc şi ceea ce nu s-a întâmplat nu a fost 
menit să se întâmple.” (Tirmidhi) 

Însă, acest lucru nu intră în contradicţie cu faptul că persoana trebuie să depună anumite 
eforturi pentru a putea obţine anumite lucruri. Spre exemplu, dacă cineva doreşte să aibă un copil, 
trebuie să facă ceva în acest sens, cum ar fi căsătoria. Apoi, după ce a făcut tot ceea ce stătea în 
puterile sale pentru a obţine acel lucru, poate aştepta să primească ceea ce a cerut, care poate sosi 
sau nu. Motivul pentru acest lucru este faptul că o persoană că tot ceea ce face pentru a îşi atinge 
ţelul nu este determinat de cauza din spatele acesteia, ci totul se datorează Voinţei lui Allah 
Preaînaltul. Aceasta înseamnă că îndeplinirea ţelurilor pe care persoane şi le propune sunt 
considerate a fi tot parte a Voinţei Divine. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a fost întrebat: 

„«O, Mesager al lui Allah, versetele, rugile şi medicamentele pe care le folosim pentru a ne 
vindeca înseamnă că am renunţat la  Legea Divină a lui Allah?» El a răspuns: «Toate acestea fac 
parte din Legea Divină a lui Allah.»” (al-Hakim) 

                                                 
31 Fântâna pe care Allah i-a promis-o Profetului   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) : cine va 

bea din ea nu va simţi niciodată sete 
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Foamea, setea şi frigul sunt parte ale Voinţei Divine. Oamenii caută să îşi satisfacă foamea 
mâncând, setea, bând şi să combată frigul prin păstrarea căldurii. Prin aceasta,  ei încearcă să se 
apere de ceea ce a fost scris pentru ei, dorind să prevină un aspect al Voinţei Divine prin altul.  

Beneficiul credinţei în Voinţa Divină 
Cel care crede în Voinţa Divină va avea următoarele beneficii:  

a. credinţa în Voinţa Divină conduce la o conştiinţă clară şi la pacea inimii. Acest fapt nu 
permite sufletului să se întristeze pentru că un lucru nu a avut rezultatul dorit sau pentru ceea ce 
nu s-a întâmplat. Neliniştea şi frământarea inimii conduc la multe tulburări de ordin psihologic, 
aşa cum sunt depresia şi stresul şi toate acestea au un efect negativ asupra trupului. Credinţa în 
acest concept previne şi vindecă toate aceste boli. Allah Preaînaltul spune: 

„Nicio nenorocire nu se îndreaptă pe Pământ şi nici în sufletele voastre fără ca ea să nu se 
afle într-o carte (tablele păstrate), înainte ca Noi să o pricinuim. Aceasta este un lucru uşor 
pentru Allah, ~ Pentru ca voi să nu fiţi trişti pentru ceea ce aţi pierdut şi nici să nu vă prea 
bucuraţi pentru ceea ce El vă dăruieşte. Şi Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi lăudăros.” 
[Coran, 57:22-23] 

b. credinţa în Voinţa Divină încurajează cunoaşterea şi explorarea tuturor lucrurilor pe care 
Allah Preaînaltul le-a creat în Univers. Toate afecţiunile şi bolile de care oamenii suferă îi fac pe 
aceştia să dorească să caute o cale de vindecare, iar acest lucru este posibil prin căutarea tuturor 
acelor tratamente pe care Allah Atotputernicul le-a creat în acest Univers.  

c. credinţa în Voinţa Divină uşurează efectele pe care anumite încercări ale vieţii le produc şi 
elimină toate sentimentele de regret. Spre exemplu, atunci când o persoană pierde o sumă de bani 
într-o afacere, se consideră că aceasta trece printr-o grea încercare. Dacă persoana se întristează 
după ce aceasta s-a întâmplat, atunci greutatea acestei încercări se dublează: greutatea pe care a 
adus-o întâmplarea în sine şi cea provocată de sentimentul de vinovăţie şi de tristeţe. Însă, dacă 
persoana se încrede în Voinţa Divină, va fi mulţumit cu rezultatul, oricare ar fi acela. Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Drept-credinciosul puternic este mai bun şi mai iubit de Allah decât cel slab şi cu toţii 
sunt de folos. Fii sârguincios în ceea ce îţi este de folos, cere ajutorul lui Allah şi nu te 
delăsa! Iar dacă păţeşti ceva, să nu spui: «Dacă aş fi făcut aşa, s-ar fi întâmplat aşa şi aşa...», 
ci spune: «Aceasta este ceea ce Allah a ales şi a făcut ceea ce a voit...»,  deoarece acest 
«dacă» deschide calea lui Şeitan.” (Muslim) 

d. credinţa în Voinţa Divină creşte dependenţa omului de Allah Preaînaltul şi suprimă teama 
creaţiei. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

„Mă aflam în preajma Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-o zi, iar 
el mi-a spus: «O, tu, tinere, am să te învăţ câteva lucruri: păzeşte Poruncile lui Allah, iar El 
te va proteja pe tine. Apără Poruncile lui Allah şi îl vei afla pe El în faţa ta (oferindu-ţi 
Protecţia Sa). Dacă ceri ceva, atunci cere de la Allah, dacă tu cauţi ajutor, atunci caută 
ajutorul lui Allah. Nu uita că dacă întreaga lume se va aduna pentru a te ajuta, aceasta nu 
va putea să te ajute decât în acel lucru pe care Allah l-a scris deja pentru tine. Şi dacă 
întreaga lume se va aduna pentru a îţi face rău, acest lucru nu va fi posibil decât dacă Allah 
a scris acest lucru pentru tine. Condeiele au fost ridicate, iar cerneala s-a uscat.»” 
(Tirmidhi) 

Credinţa în Voinţa Divină nu înseamnă, aşa cum unii consideră în mod eronat, a te încrede în 
Allah Preaînaltul fără a te strădui pentru a îndeplini un lucru. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns unei persoane care l-a întrebat: 
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„«Trebuie să îmi leg cămila şi să mă încred în Allah sau să îmi las cămila liberă şi să mă încred 
în Allah?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Leag-o şi 
încrede-te în Allah.»” (Tirmidhi) 

 

Stâlpii de bază ai Islamului 
 

Obligaţiile fundamentale pe care trebuie să le îndeplinească musulmanul poartă numele de 
Stâlpii Islamului. Aceştia sunt baza pe care s-a constituit religia Islamică şi sunt reprezentaţi de 
următoarele: 

 ● Mărturisirea de credinţă (Shahada) 

 ● Rugăciunea (As-Salah) 

 ● Dania obligatorie (Az-Zakah) 

 ● Postul (As-Siyam) 

 ● Pelerinajul la Mecca (Al-Hajj) 

Islamul impune fiecărui musulman să efectueze toate aceste acte de adorare, deoarece ele au 
rolul de a purifica sufletul. Ele sunt esenţiale pentru fiecare musulman. 

Allah Preaînaltul spune cu referire la Rugăciune, în Coranul cel Sfânt: 

„… Rugăciunea [As-Salah] împiedică de la ceea ce este ruşinos şi de la ceea ce este 
oprit…” [Coran, 29:45] 

Cu privire la Zakah, Allah Atotputernicul spune: 

„Ia din bunurile lor milostenii32, prin care să-i curăţeşti şi să-i binecuvântezi…” [Coran, 
9:103] 

Despre Post, găsim scris în Coranul cel Glorios: 

„O, voi cei care credeţi, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam]33, aşa cum le-a fost 
prescris şi celor dinaintea voastră – Poate că veţi fi cu frică!” [Coran, 2:183] 

Postul îl învaţă pe cel care posteşte să se abţină de la anumite lucruri şi să se autodisciplineze şi 
să nu se lase în voia poftelor şi dorinţelor personale. Aceasta a dorit Profetul Mohammed (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să spună prin următoarele cuvinte: 

„Cine nu renunţă la vorbirea falsă și la comportamentul fals, Allah nu are nevoie ca el să 
lase alimentele și băutura.” (Bukhari) 

Cu privire la Pelerinaj, Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

                                                 
32 Porunca lui Allah, adresată Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), este să ia din toate 

bunurile lor milostenie, ceea ce nu poate fi altceva decât Dania obligatorie 
33 Postul (As-Siyam) în religia Islamică are o altă accepţie decât în celelalte credinţe. El constă în abţinerea de 

la mâncare, băutură, fumat şi relaţii sexuale, precum şi evitarea oricăror alte acte susceptibile de a-l anula, de la 
revărsatul zorilor şi până la apusul Soarelui, pe tot parcursul lunii Ramadan (a noua lună a calendarului Islamic). 
După asfinţitul Soarelui şi până la revărsatul zorilor, se duce o viaţă normală. 
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„Pelerinajul are loc în lunile cunoscute34. Aceluia care s-a decis să facă Pelerinajul în 
aceste luni îi sunt oprite în timpul Pelerinajului împreunarea cu soţia, nesupunerea şi 
cearta…” [Coran, 2:197] 

În Islam, actele de adorare joacă un rol deosebit în dezvoltarea şi rafinarea actelor meritorii, 
precum şi în apărarea şi păstrarea unităţii dintre musulmani. 

În paginile care urmează, vom discuta mai pe larg despre stâlpii de bază ai Islamului. 

 

Primul stâlp al Islamului: Mărturisirea de credinţă (Shahada) 
 

Aceasta cuprinde mărturisirea că:  „Nu există nicio altă Divinitate în afară de Allah şi că 
Mohammed este Robul şi Mesagerul Său.”  

Credinciosul trebuie să creadă în această mărturisire şi să acţioneze conform ei. Mărturisirea de 
credinţă este cheia prin care cineva poate deveni musulman.  

 

Semnificaţia primei părţi a mărturisirii de credinţă (Nu există nicio altă Divinitate în 
afară de Allah) 

 
Aceasta reprezintă baza Tawhid-ului35 şi adorarea numai a lui Allah, Unicul. Acesta este 

motivul pentru care Allah Preaînaltul a creat omenirea şi, de asemenea, este motivul pentru care 
Paradisul şi Iadul au fost create. În Coranul cel Sfânt este scris: 

„Eu nu i-am creat pe djinni36 şi pe oameni decât pentru ca ei să Mă adore.” [Coran, 
51:56] 

Aceasta este credinţa la care toţi Profeţii şi Mesagerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!), 
începând de la Profetul Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi mergând până la ultimul dintre 
Profeţi, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), au chemat. Allah 
Preaînaltul spune: 

„Şi Noi nu am trimis înaintea ta niciun Profet (o, Mohammed) fără să nu-i revelăm lui: 
«Nu există altă Divinitate în afară de Mine, deci adoraţi-Mă pe Mine!»!” [Coran, 21:25]  

Semnificaţia primei părţi a mărturisirii de credinţă – „Nu există nicio altă Divinitate în afară 
de Allah” – semnifică: 

● Allah este Creatorul a tot ceea ce există. 

Allah Preaînaltul spune: 

 „Acesta este Allah, Domnul vostru! Nu există altă Divinitate în afară de El, Cel care 
le-a făcut pe toate! Aşadar, adoraţi-L pe El (Unicul)! Şi El peste toate este ocrotitor!” 
[Coran, 6:102] 

● Allah este Stăpânul tuturor lucrurilor şi Cel cu putere peste toate.37  

                                                 
34 Lunile prescrise pentru Hajj sunt: lunile Shawwal, Dhul Qa'dah și Dhul Hijja (a zecea, a unsprezecea şi a 

douăsprezece lună din calendarul Islamic). 
35 Tawhid-ul este esenţa religiei Islamice şi reprezintă credinţa în unicitatea lui Allah Preaînaltul  
36 Djinni, creaturi ale lui Allah, făcute din foc, apărute înainte de crearea oamenilor 
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Allah Atotputernicul spune: 

„… Şi nu este decât a Lui (Allah) înfăptuirea şi stăpânirea. Binecuvântat este Allah, 
Domnul lumilor!” [Coran, 7:54] 

● Allah este Singurul demn de adorare.38  

Allah Preaînaltul spune: 

„Într-adevăr, ai lui Allah sunt atât cei din Cer, cât şi cei de pel Pământ. Şi ce urmează 
aceia care invocă semeni în locul lui Allah? Ei nu urmează decât bănuieli şi nu fac ei altceva 
decât să mintă39.” [Coran, 10:66] 

● Lui Allah îi aparţin Numele cele mai frumoase şi Atributele cele perfecte. Allah, Unicul, este 
departe de orice imperfecţiune.40  

Allah Atotputernicul spune: 

„Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemaţi-L cu ele și depărtaţi-vă de aceia 
care schimonosesc Numele Lui! Ei vor fi răsplătiţi după ceea ce fac!” [Coran, 7:180] 

 

Condiţiile acestei mărturisiri: 
Nu este de ajuns doar să rosteşti această mărturisire, că nu există altă Divinitate în afară de 

Allah pentru ca aceasta să fie acceptată de Allah Preaînaltul. Ea este cheia care deschide Porţile 
Paradisului, însă, pentru ca această cheie să funcţioneze, ea trebuie să aibă crestăturile potrivite. 
Această mărturisire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a putea fi acceptată de 
Allah Preaînaltul:  

1. Cunoaşterea: Aceasta cuprinde cunoaşterea faptului că adorarea oricărui alt lucru în afară 
de Allah Preaînaltul este falsă. Nu există altă Divinitate demnă de adorare în afară de Allah, chiar 
dacă aceasta este un Profet, un Mesager sau un Înger. Allah este Singurul demn de toate formele 
de adorare, aşa cum sunt Rugăciunea, implorarea, speranţa, sacrificiul animalelor, jurământul etc.  

Oricine adoră pe altcineva cu excepţia lui Allah Preaînaltul, cu intenţia de a se închina şi de a 
preamări pe acela pe are l-a luat în locul lui Allah, comite un act de necredinţă, chiar dacă acesta a 
făcut mărturisirea de credinţă (Shahada). 

2. Siguranţa: Sufletul trebuie să fie foarte sigur de semnificaţia mărturisirii de credinţă. 
Siguranţa este opusul îndoielii, de aceea, nu este loc pentru ca o persoană să se îndoiască sau să 
ezite în ceea ce priveşte credinţa sa. Allah Cel Glorios spune: 

„Dreptcredincioşii sunt numai aceia care cred în Allah şi în Trimisul Său, care apoi nu s-
au mai îndoit şi au luat parte la luptă cu averile lor şi cu sufletele lor, pe calea lui Allah. 
Aceştia sunt cei sinceri.” [Coran, 49:15] 

3. Acceptarea: Persoana care face mărturisirea de credinţă trebuie să o accepte în totalitate41. 
Allah Preaînaltul spune: 

                                                                                                                                                         
37 Primul şi al doilea punct la care am făcut referire sunt cunoscute sub numele de Tawhid ar-Rububiyyah 

sau Unicitatea lui Allah. Aceasta reprezintă convingerea că nu există niciun alt Creator, Întreţinător, Susţinător 
şi Stăpân cu excepţia lui Allah. 

38 Acest punct face referire la conceptul de Tawhid al-Uluhiyyah sau Unicitatea lui Allah în adorare 
39 În ceea ce pun pe seama lui Allah 
40 Acest concept este cunoscut sub numele de Tawhid al-Asmaa’ wa as-Sifaat, care constă în faptul că ale lui 

Allah sunt Numele şi Atributele cele mai frumoase şi că nu există nimic comparabil cu ele 
41 Nu este de ajuns ca o persoană să creadă cu certitudine în mărturisirea de credinţă (Shahada), ci trebuie să 

accepte această mărturisire prin rostirea ei şi să accepte să devină musulman.  
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„Când li s-a zis lor: «Nu există altă Divinitate afară de Allah», ei s-au semeţit42.” [Coran, 
37:35] 

4. Supunerea: Aceasta face referire la supunerea şi la toate faptele pe care mărturisirea de 
credinţă le cuprinde43. Persoana trebuie să facă ceea ce Allah Atotputernicul a poruncit şi ceea ce 
El, Preaînaltul, a interzis. Allah cel Glorios spune: 

„Acela care supune faţa sa lui Allah şi este binefăcător44, acela s – a prins de toarta cea 
mai trainică. La Allah se află sfârşitul [tuturor] lucrurilor.” [Coran, 31:22] 

5. Veridicitatea: Persoana trebuie să acţioneze în conformitate cu mărturisirea de credinţă.45 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

„… Rostesc cu limbile lor ceea ce nu este în inimile lor…” [Coran, 48:11]  
6. Sinceritatea în adorare: Credinciosul trebuie să se dedice actelor de adorare făcute doar de 

dragul lui Allah, Unicul46. Allah Atotputernicul spune cu referire la aceasta în Coranul cel Nobil: 

„Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în Religia 
Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salah] şi să achite Dania [Az-Zakah]. Şi aceasta este 
credinţa [comunităţii] celei drepte.” [Coran, 98:5] 

7. Dragostea: Persoana care face mărturisirea de credinţă trebuie să iubească cuvintele acesteia 
şi ceea ce acestea explică. Ea trebuie să îl iubească pe Allah Preaînaltul, pe Mesagerii Săi (Pacea 
lui Allah fie asupra lor!), ca şi pe robii Săi cei credincioşi. Ea trebuie să îi urască şi să arate 
duşmănie tuturor celor care arată duşmănie faţă de Allah Preaînaltul şi faţă de Mesagerii Săi 
(Pacea lui Allah fie asupra lor!). Credinciosul trebuie să accepte dragostea lui Allah Cel Glorios şi 
a Profeţilor Săi (Pacea lui Allah fie asupra lor!), chiar dacă aceasta contravine dorinţelor sale. 
Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran: 

„Spune: «Dacă părinţii voştri, fii 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] 

Mărturisirea de credinţă presupune, de asemenea, că Allah este Unicul care are Puterea de a 
legifera, indiferent că este vorba de Rugăciune sau de relaţiile dintre oameni, atât în probleme 
individuale, cât şi în cele publice. 

Puterea de a face ceva permis sau interzis îi aparţine doar lui Allah Preaînaltul. Mesagerul Său 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a explicat şi a clarificat toate poruncile lui Allah 
Preaînaltul. În Coranul cel Sfânt, găsim: 

                                                 
42 Refuzând să accepte propovăduirea şi chemarea lui Allah Cel Unic 
43 Nu este de ajuns ca o persoană să ştie ceea ce Shahada înseamnă, să creadă în ea cu certitudine şi să o 

accepte prin rostire cu voce tare, ci trebuie să şi acţioneze conform acesteia 
44 Prin binefăcător, s-a tradus cuvântul arab muhsin, care, literal, înseamnă o persoană care face bine. Aici, se 

referă la persoana care face fapte bune de dragul lui Allah Preaînaltul, după cum Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a învăţat. Allah Preaînaltul a pus la un loc supunerea în faţa Sa cu faptele 
bune, iar cel care face acestea, a acceptat Shahada 

45 Chiar dacă o persoană acţionează conform mărturisirii de credinţă, dacă nu o face cu sinceritate, ea este 
asemenea ipocriţilor, care îşi ascund necredinţa în suflete 

46 O persoană poate îndeplini toate cerinţele amintite anterior, însă, din când în când, să îşi îndrepte actele de 
adorare spre alte lucruri decât spre Allah, Unicul, aşa cum sunt rugile adresate morţilor. Aceasta nu şi-a îndreptat 
actele de adorare doar spre Allah, Unicul 
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„… Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la acele opriţi-
vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” [Coran, 59:7] 

 
Semnificaţia celei de a doua părţi a mărturisirii de credinţă (Mohammed este Robul şi 

Mesagerul lui Allah) 
 

A depune mărturie că Mohammed este Mesagerul lui Allah necesită următoarele:  

1. A crede că Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este Mesager 
şi că el este ultimul şi cel mai bun dintre Trimişi şi că niciun alt Mesager nu va mai veni după el. 
Allah Preaînaltul spune: 

„Mohammed nu este tată niciunuia dintre bărbaţii47 voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi 
încheietorul Profeţilor48 şi Allah este Atoateştiutor.” [Coran, 33:40] 

2. A crede că Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este 
infailibil49 în învăţăturile pe care Allah i le-a trimis pentru a le transmite oamenilor.  Allah 
Preaînaltul a spus: 

„Nu rosteşte nimic după pofta lui! ~ El [Coranul] nu este decât o Revelaţie trimisă50.” 
[Coran, 53:3-4] 

În ceea ce priveşte lucrurile acestei lumi, el a fost doar o fiinţă umană şi avea propriile sale 
opinii. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, eu sunt doar un om. Se poate ca atunci când cineva vine la mine pentru o 
anumit dispută, să aibă un discurs mult mai convingător decât altul, aş putea să iau o 
decizie în favoarea acestuia. Însă, chiar dacă eu am luat o decizie în favoare lui, iar el nu 
avea dreptate, tot ceea ce a primit fără a avea dreptate nu este altceva decât o bucăţică din 
Focul Iadului; deci lăsaţi-l să aibă parte de acest lucru şi părăsiţi-l.” (Muslim) 

3. A crede că el este Mesagerul tuturor creaturilor, al oamenilor şi al djinnilor în egală 
măsură, până când Ceasul va sosi. Allah Preaînaltul a spus: 

„Şi Noi nu te-am trimis (o, Mohammed) decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată 
lumea, însă cei mai mulţi dintre oameni nu ştiu.” [Coran, 34:28] 

4. A crede în ceea ce Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ordonat, 
să crezi tot ceea ce el a spus şi să te abţii de la tot ceea ce el a interzis şi ne-a avertizat. Allah 
Atotputernicul spune: 

„… Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la acele opriţi-
vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” [Coran, 59:7] 

5. A crede şi a adera la Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
fără a aduce nici un fel de inovaţie în ea. Allah Preaînaltul spune: 

„Spune: «[O, Profetule] Dacă îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va 
ierta păcatele voastre! Allah este Iertător, Îndurător! [Al-Ghafur, Ar-Rahim]!” [Coran, 3:31] 

                                                 
47 Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a avut decât fiice, căci fiii săi au murit la o 

vârstă foarte fragedă 
48 În sensul că şirul Profeţilor (Pacea lui Allah fie asupra lor!) şi a Profeţiilor s-a încheiat cu el, care este 

ultimul dintre Profeţi 
49 Care nu poate greşi 
50 De către Allah Preaînaltul 
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Al doilea stâlp al Islamului: Rugăciunea (As-Salat) 
 

Este foarte important ca musulmanul credincios să îşi facă Rugăciunea (As-Salah), deoarece 
aceasta reprezintă coloana vertebrală a Islamului, iar fără ea, credinţa nu poate fi completă. 
Comparând credinţa unei persoane cu o cămilă, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Capul Religiei Islamice este mărturisirea de credinţă (Shahada), coloana vertebrală este 
Rugăciunea, iar cea mai înaltă parte a cocoaşei sale este Jihad-ul.” (Tirmidhi) 

Rugăciunea este un termen care desemnează o serie de cuvinte şi de acţiuni, care încep cu 
takbir (a spune Allahu Akbar, însemnând: „Allah este Cel mai Mare!”) şi terminând cu taslil (a 
rosti salutul de pace: As salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, însemnând: „Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra ta!”). 

Credinciosul realizează Rugăciunea ca un act de supunere în faţa lui Allah Preaînaltul, 
preamărindu-L şi glorificându-L pe El, Atotputernicul, prin intermediul acesteia. Astfel, el 
menţine o relaţie continuă cu Creatorul său. Oricând credinciosul este absorbit de bucuriile acestei 
vieţi, iar credinţa sa slăbeşte, aude chemarea la Rugăciune (Adhan), care îl face să-şi amintească 
de Creatorul său. 

Musulmanul trebuie să facă cinci Rugăciuni de-a lungul unei zile. Bărbaţii ar trebui să facă 
acest lucru în moschee (masjid), alături de comunitate, cu excepţia cazurilor când au scuze valide 
pentru a nu face acest lucru. Astfel, musulmanii ajung să se cunoască între ei, iar lanţurile 
dragostei care îi ţin uniţi se leagă între ei, sun menţinute şi devin mai puternice odată cu timpul. Ei 
ajung să cunoască situaţia în care se află fratele său musulman în această viaţă. Dacă cineva nu 
vine la Rugăciune, iar ceilalţi cred că este bolnav, atunci merg să îl viziteze, însă, dacă se 
dovedeşte că acesta a fost mai absorbit de îndatoririle sale lumeşti decât de cele datorate 
Domnului său, îl avertizează asupra acestui fapt. Toate diferenţele sociale, precum clasa socială, 
rasa sau legăturile de rudenie, dispar atunci când musulmanii stau umăr lângă umăr, îndreptaţi 
spre aceiaşi direcţie (Mecca), toţi în acelaşi timp. Toţi sunt egali în ceea ce priveşte supunerea lor 
în faţa lui Allah Preaînaltul şi statul în picioare în faţa Lui, Atotputernicul. 

  

Al treilea stâlp al Islamului: Dania obligatorie (Az-Zakah) 
 

Acesta reprezintă un anumit procentaj pe care musulmanii îl oferă săracilor sau celor aflaţi în 
nevoi, cu scopul de a îi apăra împotriva umilirii aduse de cerşit. Este obligatoriu ca fiecare 
musulman care deţine nisaab-ul (suma de bani suficientă pentru a putea fi apt să ofere Zakat-ul). 
Allah Preaînaltul spune: 

„Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în Religia 
Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salah] şi să achite Dania [Az-Zakah]. Şi aceasta este 
credinţa [comunităţii] celei drepte.” [Coran, 98:5] 

Oricine nu îşi îndeplineşte această îndatorire, face un act de necredinţă şi păcătuieşte împotriva 
celor slabi, săraci şi nevoiaşi. Zakat-ul nu reprezintă un impozit pe care statul Islamic îl percepe 
pentru poporul său, aşa cum consideră cei ignoranţi, pentru că dacă ar fi aşa, atunci el ar fi fost 
obligatoriu pentru musulmani şi nemusulmani deopotrivă. O condiţie a Zakat-ului este ca 
persoana să fie musulmană. 
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În cele ce urmează, vom prezenta câteva condiţii ale Zakat-ului. 

 1. Deţinerea unui venit minim acceptat: Averea unei persoane trebuie să atingă acea limită 
pe care religia Islamică a impus-o.  

2. Completarea unui an: Dacă venitul minim acceptat nu a fost în posesia persoanei 
respective pentru cel puţin un an, atunci aceasta nu este obligată să plătească Zakat-ul. Allah 
Atotputernicul spune: 

„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 Atoateştiutor [şi] Înţelept [’Alim, Hakim].” 
[Coran, 9:60] 

Suma de bani care trebuie oferită drept Zakah reprezintă 2,5% din veniturile credinciosului 
realizate pe parcursul unui an. Prin acesta, Islamul încearcă să elimine sărăcia din sânul 
comunităţii musulmane şi să micşoreze pericolele care rezultă din aceasta, aşa cum sunt hoţia, 
crima şi alte acte care pot atenta la onoarea persoanei. Acesta revitalizează spiritul de reciprocitate 
şi de fraternitate din societatea musulmană, prin împlinirea tuturor nevoilor celor săraci.  

Diferenţa dintre Zakah şi taxele percepute este aceea că Zakat-ul este plătit din proprie voinţă 
şi cu acordul tacit al celui care îl oferă; persoana este cea care supervizează plata acestuia.  

Mai mult decât atât, numele său indică şi ţelul pe care Zakat-ul îl are51, aceasta însemnând 
purificarea sufletelor musulmanilor bogaţi. De asemenea, el curăţă credinciosul de lăcomie, 
egoism sau josnicie şi, de asemenea, purifică sufletul musulmanului de iubirea pentru această 
lume, care îl poate conduce la înecarea în propriile dorinţe; toate acestea făcându-l să uite de fraţii 
şi de surorile sale aflaţi în sărăcie. Allah Preaînaltul spune: 

„… Iar aceia care se feresc de zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care izbândesc.” 
[Coran, 59:9] 

De asemenea, Zakat-ul purifică şi sufletul săracilor de gelozie şi ură, sentimente pe care le pot 
avea la adresa celor bogaţi. Aceştia îi văd pe cei înstăriţi oferind din propria lor avere, după cum 
Allah Preaînaltul a cerut şi având grijă în mod constant de ei, oferindu-le bani şi tratându-i cu 
bunătate.  

Islamul îi avertizează cu asprime pe cei care refuză să plătească Zakat-ul. Allah Atotputernicul 
spune în Coranul cel Nobil: 

„Să nu creadă aceia care sunt zgârciţi cu ceea ce Allah le-a dăruit din Harul Său (averea) 
că aceasta este spre binele lor52! Dimpotrivă, aceasta este spre răul lor, căci cele cu care au 
fost zgârciţi li se vor încolăci53 [în jurul gâturilor] în Ziua de Apoi…” [Coran, 3:180] 

De asemenea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă cel care deţine aur şi argint nu plăteşte partea care se cuvine, atunci când Ziua 
Judecăţii va sosi, plăci de foc vor fi bătute pentru el. Apoi, acestea vor fi încălzite în Focul 
Iadului şi faţa, fruntea şi spatele lui vor fi arse cu ele. Oricând acestea ajung să se răcească, 
(acţiunea) este reluată pe o perioadă care variază între o zi şi cinzeci de mii de ani, până 
când judecată va fi pronunţată pentru robii respectivi, iar el va afla, astfel, dacă va ajunge 
în Iad sau în Paradis.” (Muslim)  
                                                 

51 Termenul de „Zakah” provine din verbul „zakaah”, care înseamnă a te purifica, a te curăţa 
52 Iar din această cauză, nu sunt obligaţă să plătească Zakat-ul 
53 Se vor preschimba în vintre de foc înspăimântătoare şi se vor încolăci în jurul gâturilor celor care nu au 

plătit Dania şi-i vor chinui 
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Al patrulea stâlp al Islamului: Postul din luna Ramadan 
 

Un musulman trebuie să postească timp de o lună pe parcursul unui an, în timpul lunii 
Ramadan (a noua lună din calendarul Islamic). De la răsăritul Soarelui şi până la apus, 
musulmanii trebuie să se abţină de la tot ceea ce le poate întrerupe Postul, aşa cum sunt mâncarea, 
băutura sau relaţiile sexuale. Postul nu este o obligaţie religioasă introdusă de Islam, ci este o 
obligaţie legiferată şi în religiile anterioare în egală măsură. Allah Preaînaltul 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 dinaintea voastră – Poate că veţi fi cu frică!” [Coran, 2:183] 

Scopul Postului nu este doar acela de a te abţine de la lucrurile materiale şi fizice care îl pot 
întrerupe. De asemenea, persoana care ţine Post trebuie să se abţină şi de la acele lucruri 
intangibile care pot reduce răsplata Postului, aşa cum sunt minciuna, bârfa, înşelatul, decepţia, 
minciuna şi alte astfel de tipuri de comportament. Credinciosul trebuie să ştie că toate aceste 
lucruri îi sunt interzise în oricare perioadă a anului, însă mai cu seamă îi sunt interzise în timpul 
lunii Ramadan, după cum ne-a spus Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!): 

„Cine nu renunţă la vorbirea falsă şi la comportamentul fals, Allah nu are nevoie ca el să 
lase alimentele şi băutura.” (Bukhari) 

Postul reprezintă lupta sufletului cu poftele şi cu dorinţele sale. El are şi multe beneficii 
sociale, după cum ne explică Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!): 

„Allah Preaînaltul a spus: «Fiecare acţiune a fiului lui Adam este pentru el, cu excepţia 
Postului, pentru că acesta este numai pentru Mine şi Eu îl voi răsplăti pentru el.» Postul este 
un scut. Dacă o persoană posteşte, nu trebuie să folosească un limbaj indecent, să ridice 
vocea sau să se poarte necorespunzător. Dacă cineva îl provoacă sau se ceartă cu el, trebuie 
să spună de două ori: «Eu ţin Post». Pe Cel în Mâna căruia se află sufletul lui Mohammed, 
respiraţia urât mirositoare a celui care posteşte este mai bună în Faţa lui Allah, în Ziua 
Judecăţii, decât mirosul de mosc. Cel care posteşte este fericit de două ori: atunci când îl 
întrerupe şi este mulţumit cu acesta; şi atunci când Îl întâlneşte pe Domnul său va fi fericit 
că a postit ”  (Ahmad, Muslim şi Nasa’i) 

Prin intermediul Postului, credincioşii realizează cum se simt fraţii şi surorile lor atunci când 
nu au suficientă mâncare, când nu au haine, adăpost, iar acest fapt îl va determina să-şi 
îndeplinească îndatoririle faţă de aceştia, fără a impune condiţii şi fără a întreba care sunt nevoile 
acestora. 

  

Al cincilea stâlp al Islamului: Hajj (Pelerinajul la Mecca) 
 

Hajj-ul este Pelerinajul pe care credinciosul îl face la Casa cea Sfântă (Kab’ah) cu scopul de a 
îndeplini anumite ritualuri, în diverse locuri, într-o perioadă specificată de timp. Acest stâlp al 
Islamului este obligatoriu pentru orice musulman, bărbat sau femeie, care este sănătos şi a atins 
vârsta pubertăţii. Pelerinajul trebuie efectuat o dată în viaţă, dacă musulmanul are capacităţile 
fizice şi financiare pentru a face acest lucru. 



66 
 

Dacă o persoană suferă de o boală incurabilă care nu îi permite să îndeplinească Pelerinajul, 
însă are bani suficienţi, aceasta trebuie să desemneze pe cineva care să facă Hajj-ul pentru ea. 
Însă, dacă persoana nu are banii necesari pentru a îşi îndeplini îndatoririle zilnice şi pentru a îi 
susţine pe cei avuţi în întreţinere, Hajj-ul nu este o obligaţie pentru ea. Allah Preaînaltul spune în 
Coranul cel Glorios: 

„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] 

Pelerinajul la Mecca este cea mai mare adunare musulmană. Musulmanii de pe întreg globul 
pământesc se adună la un loc în acelaşi timp; rugându-se unui Domn Unic, purtând aceleaşi haine, 
efectuând aceleaşi ritualuri şi spunând aceleaşi cuvinte: 

«Lebbeyka_Allahumme lebbeyk, Lebbeyka laa şeriike leke_lebbeyk, Inne_lhamda 
wa_nn’amete leke_wa_lmulk, Laa şeriike_lek.» 

semnificând: 

«Răspund Chemării Tale, o, Allah! Răspund Chemării Tale şi mă supun Poruncilor 
Tale, Tu nu ai partener. Răspund Chemării Tale! Toată slava şi adorarea Ţie Ţi se cuvin! 

A Ta este Stăpânirea, Tu eşti Cel fără egal şi nu ai parteneri!» 
În timpul Pelerinajului, nu se face nicio diferenţă între săraci şi bogaţi, nobili şi oamenii 

comuni, albi şi negri, arabi şi nearabi, deoarece toţi sunt egali în faţa lui Allah Preaînaltul. Nu 
există niciun fel de diferenţe între musulmani cu excepţia evlaviei (taqwa). Hajj-ul accentuează 
relaţiile de fraternitate dintre musulmani şi unitatea speranţelor şi sentimentelor pe care aceştia le 
au. 

 

Islamul din punct de vedere politic 
 

 Legislaţia Islamică a introdus principiile de bază şi regulile generale în toate problemele 
politice, care sunt baza pe care este construit statul Islamic. Conducătorul statului Islamic execută 
şi implementează tot ceea ce Allah Preaînaltul a poruncit. Allah Atotputernicul spune: 

„Şi oare voiesc ei judecata din vremea ignoranţei54? Dar cine oare ar putea fi mai bun 
Judecător decât Allah pentru un neam care se crede statornic?” [Coran, 5:50] 

Conducătorul unui stat Islamic este, de fapt, delegatul întregii comunităţi musulmane 
(Ummah), iar acest lucru îl obligă să implementeze următoarele:  

1. Să facă tot ceea ce îi stă în putere pentru a implementa Legile lui Allah Preaînaltul şi să 
ofere mijloace onorabile şi oneste de trai pentru poporul său, să apere Religia, securitatea, vieţile 
şi averile lor. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Niciun rob al lui Allah care este desemnat să se ocupe de problemele musulmanilor, însă 
nu reuşeşte să facă aceasta în mod sincer, nu va reuşi să simtă mirosul Paradisului.” 
(Bukhari) 

Conducătorul statului Islamic trebuie să aibă următoarele caracteristici, descrise de către Omar 
bin Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) tovarăşilor săi, cărora le-a cerut: 

                                                 
54 Perioada anterioară apariţiei Islamului, cunoscută sub numele de Al-Jahiliyya 
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„«Arătaţi-mi o persoană pe care o putem însărcina să aibă grijă de unele dintre lucrurile 
musulmanilor, care mă preocupă şi pe mine.» Ei i-au spus: «Abdur-Rahman ibn Awf.» El 
(Omar) le-a spus: «Este prea slab.» Ei au menţionat numele unui alt bărbat, însă el le-a spus: 
«Nu am nevoie de el.» Apoi, ei l-au întrebat: «De ce tip de persoană ai nevoie?» Omar le-a 
spus: «Am nevoie de o persoană care, dacă este conducătorul vostru, să pară unul dintre voi, 
iar dacă nu este conducătorul vostru, să se comporte ca şi când ar fi.» Atunci ei i-au spus: 
«Atunci nimeni nu este mai potrivit decât Ar-Rabi’ah ibn ul-Harith.» Omar le-a spus: «Voi 
aţi vorbit adevărul.» şi l-a numit pe acesta drept conducător.” 

2. Conducătorul nu trebuie să aşeze peste musulmani o persoană care nu se potriveşte pentru a 
îi conduce sau o persoană care nu este demnă de încredere. El nu trebuie să favorizeze pe nimeni, 
nici prieten, nici rudă şi să numească o persoană capabilă pentru a lucra în acel domeniu. Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricărui rob al lui Allah căruia i se dă conducerea musulmanilor într-un anumit lucru, 
care le înşeală oamenilor încrederea, Allah îi va interzice Paradisul.” (Muslim) 

Normele şi principiile menţionate anterior se caracterizează prin următoarele: 
● Ele sunt Legi Divine, trimise de Allah Preaînaltul, iar în lumina lor, toate persoanele sunt 

considerate egale: conducătorul şi supusul, bogatul şi săracul, nobilul şi omul comun, albul şi 
negrul – nimeni, indiferent de poziţia înaltă pe care o ocupă în societate, nu le poate încălca sau 
contrazice. Allah Atotputernicul spune în Coranul cel Glorios: 

„Nu se cuvine ca vreun dreptcredincios şi vreo 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] 

● Toţi credincioşii trebuie să se supună, să respecte şi să aplice aceste norme şi principii, atât 
conducătorul, cât şi cei care sunt conduşi de acesta. Allah Preaînaltul spune: 

„Singurele vorbe ale necredincioşilor atunci când sunt chemaţi la Allah şi la Trimisul Său 
pentru a judeca între ei sunt ceea ce trebuie să spună: «Am auzit şi ne-am supus!» Aceştia 
vor fi cei care izbândesc.” [Coran, 24:51] 

În Islam, niciun om nu are putere absolută, inclusiv conducătorul, ale cărui puteri sunt limitate 
de Legislaţia Islamică, iar dacă el se împotriveşte acestora, oamenii nu trebuie să i se supună, ei 
trebuind să urmeze numai adevărul. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Este obligatoriu ca un musulman să se supună şi să asculte de conducător în toate 
lucrurile, chiar dacă acestea îi plac sau nu, cu excepţia cazului în care i se cere să facă ceva 
considerat a fi un păcat. Atunci când i se cere să facă un lucru interzis, atunci ei nu trebuie 
să asculte sau să se supună.” (Bukhari) 

● Consultarea reciprocă, pe baza căruia sistemul politic Islamic este bazat. Allah Preaînaltul 
spune: 

„Pentru aceia care răspund Domnului lor şi împlinesc Rugăciunea [As-Salah], iar pentru 
treburile lor [ţin] sfat laolaltă55 şi dau Dania [Az-Zakah] din cele cu care îi înzestrăm.” 
[Coran, 42:38] 

De asemenea, Allah Atotputernicul 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 
                                                 

55 Se consultă în adoptarea de hotărâri în legătură cu treburile generale ale comunităţii 
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[lui Allah] pentru iertarea lor! Sfătuieşte-te cu ei asupra treburilor, dar, odată ce ai luat o 
hotărâre, încrede-te în Allah! Allah îi iubeşte cu adevărat pe cei care se încred [în El].” 
[3:159] 

În primul verset, Allah Preaînaltul asociază consultarea reciprocă cu Rugăciunea, care este 
coloana vertebrală a Islamului. Acesta indică importanţa deosebită pe care o are consultarea 
reciprocă în toate problemele publice care privesc comunitatea musulmană (Ummah). Oamenii de 
ştiinţă trebuie consultaţi în toate domeniile. La sfârşitul primului verset, Allah Preaînaltul îi laudă 
pe credincioşi în general, deoarece se consultă între ei în toate problemele care îi privesc.  

În cel de al doilea verset (aya), Allah Preaînaltul îi porunceşte Mesagerului Său (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care era Conducătorul statului, să se consulte cu 
companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) în toate problemele care sunt de interes comun 
pentru comunitatea musulmană, în cazul în care nicio regulă generală nu a fost revelată pentru 
acel lucru. Nu este nevoie de nici un fel de consultare reciprocă în cazul în care există o regulă 
deja stabilită prin Shari’ah (Legislaţia Islamică). Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Oamenii nu trebuie să se consulte reciproc, decât dacă ei sunt ghidaţi către cel mai bun 
aspect.» Apoi el a recitat: 

«…iar pentru treburile lor [ţin] sfat laolaltă…» [Coran, 42:38]” [al-Adab al-Mufrad] 
Învăţaţii au stabilit ca obligaţie pentru conducător să se consulte cu oamenii săi în probleme 

legate de interesele lor.  Dacă el neglijează consultarea lor, oamenii au dreptul să ceară acest 
lucru, pentru a îşi susţine punctul de vedere şi pentru a îşi aduce opinia legată de acel lucru. 
Aceasta se bazează pe versetele amintite mai sus şi pe faptul că religia Islamică este de părere că 
un conducător este delegatul comunităţii care este responsabil de realizarea acelor lucruri pentru 
care a fost delegat. Prin urmare, oamenii trebuie să se asigure că legea este implementată de către 
conducător. Islamul oferă libertate tuturor oamenilor pentru a îşi exprima opinia şi să critice 
printr-o modalitate pe care o consideră adecvată, în concordanţă cu Legile stabilite prin religia lor. 
Ei nu trebuie să facă aceasta printr-o modalitate care cauzează ruptura între oameni. Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

„Cu adevărat, cel mai bun Jihad este să rosteşti un cuvânt plin de dreptate în faţa 
conducătorului tiran.” (Abu Dawud şi Ibn Majah) 

Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!), primul calif al Islamului, s-a adresat oamenilor, 
spunându-le: 

„O, oameni! Am fost numit conducătorul vostru, deşi eu nu sunt cel mai bun dintre voi. Dacă 
mă vedeţi pe mine respectând adevărul, atunci ajutaţi-mă. Însă, dacă mă vedeţi greşind, 
corectaţi-mă. Supuneţi-vă mie atât timp cât eu mă supun lui Allah Preaînaltul în conducerea 
voastră. Cu toate acestea, dacă eu nu mă supun Lui, atunci nici voi nu aveţi nicio obligaţie în a 
mă asculta pe mine.” 

Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!), al doilea calif al Islamului, stând la 
amvon într-o zi, s-a adresat oamenilor, spunându-le: 

„O, oameni! Dacă observaţi că am căzut în greşeală, atunci îndreptaţi-mă.” Un beduin s-a 
ridicat dintre oameni şi i-a spus: „Pe Allah! Dacă te vom vedea încovoindu-te, te vom îndrepta 
cu săbiile noastre.”, însă aceasta nu l-a înfuriat pe Omar (Allah să fie mulţumit de el!) şi nici nu 
s-a purtat cu răutate cu acesta. El şi-a ridicat mâinile spre cer şi a spus: „Laudă lui Allah, care a 
ridicat din mijlocul poporului său un bărbat care este capabil să îndrepte încovoierea lui 
Omar.” 
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Conducătorul poate fi chemat pentru a da explicaţii şi pentru a fi întrebat cu privire la anumite 
lucruri. Odată, Omar (Allah să fie mulţumit de el!) s-a adresat unor oameni în timp ce purta două 
rânduri de haine, spunându-le: „O, voi oameni! Ascultaţi şi supuneţi-vă!”, însă un om s-a ridicat 
şi a spus: „Nu vom asculta şi nu ne vom supune.” Omar l-a întrebat: „De ce?” Bărbatul i-a 
răspuns: „Deoarece tu porţi două rânduri de haine, în timp ce noi avem numai unul singur.” 
(el oferise câte un rând de haine fiecărui musulman). Atunci, Omar (Allah să fie mulţumit de el!) 
a strigat: „Abdullah ibn Omar (fiul său)! Spune-le!” Abdullah a spus: „Îi voi da acestui om 
însăşi haina mea.” După aceea, bărbatul a spus: „Acum te vom asculta şi ne vom supune ţie.” 

Astfel, observăm că Islamul acordă drepturi şi libertăţi atât societăţii, cât şi individului. El 
apără sursele legislaţiei de capriciile şi dorinţele legislatorului, deoarece acesta obişnuia să 
potrivească Legislaţia după propriile nevoi şi circumstanţe. 

 Legislaţia Islamică nu discută în detaliu legile aduse de către formele de guvernământ. Acest 
fapt oferă libertatea musulmanilor de a stabili norme şi reglementări proprii, care se potrivesc 
condiţiilor specifice ale zonei în care trăiesc, pentru ca acestea să servească propriilor interese, 
indiferent de timp şi spaţiu, cu condiţia ca aceste norme şi reglementări să nu contravină în niciun 
fel principiilor şi fundamentelor Islamice. 

 

Islamul din punct de vedere economic 
 

 Bogăţ ia este vigoarea şi baza prin care viaţa este menţinută. Shari’ah (Legislaţia Islamică) 
urmăreşte prin aceasta să stabilească o balanţă în cadrul societăţii, în care justiţia socială este 
admisă şi în care persoanele pot trăi o viaţă onorabilă. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel 
Glorios: 

„Averea şi podoaba vieţii celei lumeşti copiii sunt …” [Coran, 18:46] 
Din moment ce Islamul consideră banii ca fiind una dintre necesităţile indispensabile ale 

acestei vieţi, fără de care atât societatea, cât şi individul, nu pot exista, el a cerut plata Zakat-ului 
(care reprezintă 2,5% din venitul anual) de către cei cu anumite venituri, care au obţinut suma 
cerută pe durata unui întreg an lunar. Aceşti bani sunt împărţiţi celor mai săraci dintre oameni. 
Acesta este dreptul celor săraci şi este complet interzis să se refuze a li se oferi acesta.  

Aceasta nu înseamnă, însă, că Islamul desfiinţează proprietatea individuală şi afacerile 
personale, ci mai degrabă sancţionează încălcarea acestora şi le respectă. Sunt multe versete 
coranice care interzic încălcarea averii şi proprietăţii cuiva. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel 
Sfânt: 

„…şi nu mâncaţi o parte din averile oamenilor pe nedrept şi cu bună ştiinţă.” [Coran, 
2:188] 

Islamul a adoptat legi şi reglementări care, odată implementate, garantează atingerea ţelurilor 
personale, precum şi asigurarea unei vieţi onorabile pentru fiecare individ care face parte din 
societatea Islamică. Unele dintre aceste reglementări sunt următoarele: 

[1] Islamul a interzis existenţa interesului personal, pentru a nu le permite oamenilor să îi 
exploateze pe ceilalţi şi pentru a nu devora averea acestora pe nedrept. Din cauza faptului că 
interesul personal îi face pe oameni să renunţe la faptele bune şi conduce la existenţa averii doar 
în mâna câtorva persoane, Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 



70 
 

„O, voi, cei care credeţi! Fiţi cu frică de Allah şi lipsiţi-vă de restul de camătă (la care 
aveaţi dreptul înainte de Islam) ce v-a mai rămas [la oameni], dacă sunteţi (cu adevărat) 
credincioşi! ~ Dacă nu o veţi face, vi se vesteşte război din partea lui Allah şi a Trimisului 
Său. Însă dacă vă veţi căi, veţi avea banii voştri [mai puţin camăta]. Nu nedreptăţiţi (prin 
cererea a mai mult decât deţineaţi voi înainte) şi nu veţi fi nedreptăţiţi!” [Coran, 2:278-279] 

[2] Religia Islamică încurajează oamenii să ofere împrumuturi. De asemenea, ea îi încurajează 
pe aceştia să prelungească perioada de plată a datoriei, dacă cineva are dificultăţi care îl împiedică  
să îşi plătească datoria. Cel care a împrumutat bani cuiva nu trebuie să fie rigid cu privire la plata 
datoriei, atât timp cât cel care i-a cerut împrumut intenţionează să îşi plătească datoria. Cât despre 
cei care au mijloacele necesare pentru a îşi plăti datoria, însă nu doresc să facă acest lucru, acţiuni 
diferite trebuie folosite pentru aceştia. Allah Atotputernicul spune în Coranul cel Glorios: 

„Aceluia care este strâmtorat să i se dea păsuire până îi va fi uşor, iar să faceţi milostenie 
este şi mai bine pentru voi, dacă voi ştiţi!” [Coran, 2:280] 

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

„Oricui împrumută bani unei persoane aflate în dificultate, i se va oferi aceiaşi răsplată 
ca şi în cazul oferirii de milostenie, pentru fiecare zi pe care o va acorda debitorului. Oricui 
extinde perioada unui debitor care întâmpină dificultăţi în plata datoriei, va primi o 
răsplată ca şi în cazul oferirii de milostenie pentru fiecare zi în care întârzie plata datoriei.” 
(Ibn Majah)  

[3] Islamul încurajează ca întreaga datorie să fie uitată în cazul în care debitorul nu are 
mijloacele necesare să o plătească înapoi. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

„Aceluia care este strâmtorat să i se dea păsuire până îi va fi uşor, iar să faceţi milostenie 
este şi mai bine pentru voi, dacă voi ştiţi!” [Coran, 2:280] 

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

„Oricine îşi doreşte ca Allah Preaînaltul să îl apere împotriva dificultăţilor din Ziua 
Judecăţii, trebuie să prelungească perioada în care debitorul să redea datoria sau să îl 
scutească total pe acesta de datoria pe care o are.” (Muslim) 

[4] Strângerea şi monopolizarea oricărui tip de marfă este strict interzisă, deoarece 
comerciantul are în posesia sa lucruri de care oamenii au nevoie, fără a le vinde până când stocul 
se micşorează, iar apoi le vinde la preţul pe care îl preferă. Acest fapt face un rău deosebit tuturor 
oamenilor, atât pentru indivizi, cât şi pentru societate, atât pentru săraci, cât şi pentru bogaţi. 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricine stochează marfa se află în păcat…” (Muslim) 
Abu Yusuf, elevul imamului Abu Hanifa (Allah să fie mulţumit de ei!), a spus: 

„Tot ceea ce se stochează şi se dovedeşte a fi nociv pentru societate este considerat a face 
parte dintre tipurile interzise de monopol, chiar dacă (acel lucru deţinut) este din aur sau argint. 
Oricine păstrează (un lucru de care întreaga societate are nevoie), cu siguranţă nu a folosit într-
un mod bun ceea ce deţine. Motivul pentru care stocarea unor lucruri este interzisă este de a 
apăra oamenii împotriva răutăţii, deoarece, cu siguranţă, aceştia au nevoi diferite, iar 
monopolizarea acestora nu ar face altceva decât să provoace rău societăţii.” 

Conducătorul poate să îl oblige pe cel care păstrează un anumit obiect să îl vândă la un preţ 
rezonabil, astfel încât să nu fie nici în detrimentul vânzătorului, nici al cumpărătorului. Dacă cel 
care deţine acel lucru refuză să vândă obiectul la preţul cerut de conducător, atunci cel din urmă 
poate lua acel obiect şi să îl vândă el însuşi la un preţ rezonabil, pentru a îi preveni pe cei care 
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doresc să păstreze un anumit lucru, pe care să îl vândă apoi prin exploatarea oamenilor care au 
nevoie de acel obiect. 

[5] Islamul a interzis taxele luate de la comercianţi pentru a le permite acestora să îşi vândă 
marfa sau pentru a importa bunurile într-o anumită zonă. Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cei care vor colecta taxele impuse comercianţilor nu vor intra în Paradis.” (Ahmad şi 
Abu Dawud) 

Aceste taxe se referă la a lua bani în mod ilegal şi la oferirea acestora unor persoane care nu au 
niciun  drept asupra lor. Toţi cei care contribuie la luarea acestora taxe, aici fiind incluse 
persoanele care percep taxe, funcţionarii, martorii şi beneficiarii acestora, intră în categoria celor 
despre care Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nicio persoană a cărei avere creşte prin folosirea de mijloace ilegale nu va fi primită în 
Paradis; Iadul este cel mai bun pentru ea.” (Tirmidhi) 

[6] Islamul a interzis deţinerea de averi fără a oferi acea parte care i se cuvine lui Allah, 
Unicul; atât societăţii, cât şi individului, îi este interzis să se folosească de aceasta. Averea trebuie 
să circule în interiorul unei societăţi, astfel încât economia acesteia să crească şi ca toţi indivizii 
aparţinând acesteia să se poată bucura de acest lucru. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt: 

„Iar acelora care strâng56 aur şi argint şi nu le cheltuiesc pe Calea lui Allah, vesteşte-le 
osândă dureroasă.” [Coran, 9:34] 

După cum Islamul asigură dreptul la proprietatea individuală, de asemenea, el stabileşte 
drepturi şi responsabilităţi în consecinţă. Printre acestea, se află cele care îl privesc pe proprietarul 
însuşi, însemnând că el trebuie să aibă grijă de el însuşi şi de întreţinerea sa, precum şi de rudele 
sale şi de cei care se află în întreţinerea sa. Sunt şi alte îndatoriri pe care acesta trebuie să le 
îndeplinească în interiorul societăţii, ca, spre exemplu, plata Zakat-ului, oferirea de caritate şi 
ajutarea celor din jur. Alte reguli privesc societatea în întregime, aşa cum este cheltuirea de bani 
pentru a construi şcoli, spitale, orfelinate, moschei şi alte instituţii care vin în sprijinul întregii 
societăţi. Prin aceasta, se urmăreşte ca resursele să nu se afle doar în mâinile câtorva persoane din 
întreaga societate.  

[7] Islamul a interzis să se ofere mai puţin decât s-a cerut, atât ca greutate, cât şi ca măsură, 
pentru că aceasta este un tip de furt, de trădare şi de înşelăciune. Allah Preaînaltul spune: 

„Vai acelora care înşală la măsură ~ Aceia care, dacă li se măsoară de către [alţi] oameni, 
voiesc măsură întreagă, ~ Însă atunci când ei măsoară şi cântăresc, dau mai puţin!” [Coran, 
83:1-3] 

[8] Islamul a interzis stăpânirea unor lucruri sau locuri publice, aşa cum sunt fântânile sau 
păşunile publice, care nu aparţin nimănui; de asemenea, a interzis oprirea beneficierii de acestea 
de către toţi oamenii. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„Sunt trei tipuri de persoane la care Allah nu se va uita în Ziua Judecăţii: vânzătorul 
care jură fals că a cumpărat acel obiect la un preţ mai mare decât preţul lui real; persoana 
care jură cu un jurământ fals după timpul sacru al Rugăciunii Al-Asr (după-amiază), astfel 
încât să beneficieze de averea unui musulman şi o persoană care refuză să ofere apa pe care 
o are în exces. În acea Zi, Allah le va spune: «Astăzi voi opri de la tine ceea ce Mi se cuvine, 
tot la fel cum şi tu ţi-ai oprit ceea ce era în plus faţă de nevoile tale, chiar dacă nu tu erai 
creatorul acelui lucru.»” (Bukhari) 
                                                 

56 Adună şi tezaurizează banii fără să achite Dania obligatorie 
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Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oamenii au drepturi egale la trei lucruri: la păşunat, apă şi foc.” (Ahmad) 
[9] Islamul a adus un sistem de moştenire just, prin intermediul căruia averea este distribuită 

tuturor moştenitorilor de drept ai unui bărbat; fie că aceştia sunt tineri sau bătrâni, femei sau 
bărbaţi. Nimeni nu are dreptul de a împărţi moştenirea într-un alt mod decât cel stabilit prin 
Legislaţia Islamică. Unul dintre beneficiile acestui sistem constă în faptul că averile sunt împărţite 
în mod egal, indiferent de cât de mari sau mici sunt acestea, făcând astfel imposibil ca banii să 
ajungă doar la un anumit grup de oameni. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Cu adevărat, Allah a oferit fiecărei persoane drepturile sale. Astfel, nu permiteţi 
nimănui să lase prin testament ceva cuiva căruia deja i s-a alocat o parte din moştenire.” 
(Abu Dawud) 

[10] Islamul a permis deţinerea de dotări. Acestea sunt de două tipuri: 

a. dotări private, care aparţin familiei şi copiilor celor care deţin acele lucruri, cu scopul de a îi 
apăra pe aceştia de sărăcie şi de cerşit. Valabilitatea acestora este dată de faptul că ele vor servi 
unor cauze caritabile, după ce descendenţii acestora nu mai sunt. 

b. dotări caritabile, care sunt utilizate pentru a face fapte caritabile, după cum sunt construirea 
de spitale, şcoli, străzi, biblioteci publice, moschei, locuinţe sociale pentru orfani, copii părăsiţi 
sau pentru bătrâni; toate acestea servind interesului public. 

[11] Islamul a stabilit un sistem de moştenire; astfel, fiecare musulman are dreptul de a lăsa 
prin testament cum să fie folosiţi banii săi după moartea sa, astfel încât să servească unor scopuri 
nobile. Islamul a limitat aceasta la o treime din averea sa, astfel încât moştenitorii săi să nu sufere 
în vreun fel. Amir ibn Sa’d (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

 „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a vizitat când mă aflam la 
Mecca, bolnav fiind. I-am spus: «Am o anumită avere, o pot lăsa pe toată drept caritate?» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a răspuns: «Nu.» Apoi l-am întrebat: «Dar o 
jumătate din ea?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a răspuns: «Nu.» Apoi 
am întrebat din nou: «Dar o treime?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a 
spus: «O treime este mult. A îi lăsa pe moştenitorii tăi bogaţi este mult mai bine decât să-i 
laşi să ceară de la alţii pentru a supravieţui. Orice cheltuieşti, este un act de caritate pentru 
tine, chiar şi o bucăţică de mâncare cu care îţi hrăneşti soţia. Poate că Allah va creşte starea 
ta şi va face ca unii oameni să beneficieze de ea, iar alţii să sufere din cauza ei.»” (Bukhari) 

[12] Islamul a interzis tot ceea ce se află în afara Cuvintelor lui Allah Atotputernicul: 

„O, voi cei care credeţi! Nu vă mâncaţi averile voastre unii altora pe nedrept…” [Coran, 
4:29] 

Aceasta include: 

a. însuşirea oricărui lucru pe nedrept, pentru că aceasta înseamnă înşelarea unor persoane şi 
răspândirea corupţiei în societate. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„«Oricui îşi însuşeşte dreptul altui musulman printr-un jurământ fals, Allah îi permite 
Iadul şi îi va interzice Paradisul.» Un bărbat a întrebat: «Chiar dacă acest lucru este un obiect 
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foarte mic?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «Chiar dacă 
acest lucru este ramura unui copac de Arak57.»” (Muslim)  

b. hoţia. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cel care săvârşeşte adulter nu este cu adevărat credincios, atât timp cât el continuă să 
comită adulter, la fel cum un hoţ care continuă să fure nu este cu adevărat credincios atât 
timp cât el continuă să comită hoţia şi nicio persoană care bea vin nu este cu adevărat  
credincioasă atât timp cât ea continuă să bea.” (Muslim) 

Hoţia presupune şi însuşirea averii oamenilor fără a avea vreun drept asupra acesteia. Allah 
Atotputernicul 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 Puternic [şi] Înţelept [’Aziz, Hakim].” 
[Coran, 5:38] 

Pentru ca mâna unei persoane să fie tăiată, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

● Averea trebuie să se fi aflat sub custodia şi protecţia unui proprietar. 

● Motivul pentru care s-a comis furtul să nu fie unul dintre următoarele: foamea, setea sau 
lipsa hainelor. Dacă vreunul dintre acestea a fost motivul furtului, atunci mâna nu trebuie tăiată. 
Aceasta a fost stabilită de către Omar (Allah să fie mulţumit de el!). 

● Suma furată trebuie să atingă suma minimă stabilită pentru ca această pedeapsă să fie 
aplicată. 

Unii dintre învăţaţi au afirmat că, în cazul hoţilor, căinţa nu este acceptată până când nu este 
restituit lucrul furat proprietarului. Dacă acesta nu are niciun fel de avere, proprietarul acesteia 
este rugat să-l ierte. Mai mult decât atât, dacă proprietarul îl iartă pe hoţ înainte ca fapta sa să 
ajungă caz în instanţa de judecată, atunci pedeapsa acestuia este diminuată.  

c. înşelătoria. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricine se luptă cu noi, nu este dintre noi şi cine ne înşeală, nu este dintre noi.” 
(Muslim) 

d. a oferi mită. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

„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] 

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

„Fie ca Allah să îi blesteme pe cei care oferă mită şi pe cei care se folosesc de acest lucru 
pentru hotărârile judecătoreşti.” (Tirmidhi) 

Allah Cel Atotputernic l-a blestemat pe cel care oferă mită, deoarece, în acest mod, el ajută la 
răspândirea răului în societate; dacă persoanele nu ar oferi mită în orice instanţă, atunci corupţia 
nu ar exista. De asemenea, Allah Preaînaltul l-a blestemat pe cel care acceptă mita, deoarece el ia 
ceea ce nu îi aparţine de drept şi înşeală încrederea ce i s-a oferit, prin faptul că acceptă un preţ 
pentru un lucru pentru care fusese desemnat să îl îndeplinească.  

e. Islamul îi interzice unei persoane să vândă un lucru unei persoane asupra căruia fratele său 
este pe punctul de a ajunge la un acord cu privire la acesta. Acest lucru este posibil numai dacă 

                                                 
57 Arak-ul este un copac din care se realizează siwak-ul (bucățică din creanga arborelui de Arak,  folosită 

de musulmani pentru  curățarea dinților). Este cunoscut şi sub numele de „copacul periuţă de dinţi” sau „arborele 
de muştar” 
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fratele său aprobă acest lucru, deoarece astfel se va naşte ura şi invidia în cadrul societăţii. 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nicio persoană nu poate vinde un lucru dacă fratele său (al vânzătorului) este pe 
punctul de a ajunge la un acord cu privire la acesta şi, de asemenea, nicio persoană nu poate 
să o ceară în căsătorie pe femeia pe care fratele său a cerut-o deja în căsătorie, cu excepţia 
cazului în care acesta îi permite să facă astfel.” (Muslim) 

 

Islamul din punct de vedere social 
 

Islamul a introdus Legi sociale, care asigură drepturile şi îndatoririle fiecărui individ, pentru 
a menţine stabilitatea societăţii. Unele dintre aceste drepturi sunt specifice, iar altele sunt 
generale. Dintre drepturile specifice, amintim următoarele: 

 

Drepturile datorate conducătorului 
 
[1] Musulmanii trebuie să se supună conducătorului lor, atât timp cât acesta nu le cere nimic 

din ceea ce este interzis în Islam. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt: 

„O, voi, cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă 
de Trimisul Său (Mohammed) şi faţă de conducătorii voştri58…” [Coran, 4:59] 

[2] Musulmanii trebuie să ofere sfatul lor sincer conducătorului, într-o formă blândă şi plină de 
bunătate, ghidându-l atât pe el, cât şi pe poporul său spre lucruri benefice, şi să îi amintească 
acestuia de nevoile celor pe care îi conduce. Allah Preaînaltul i-a instruit pe Moise şi pe fratele 
său, Aaron (Pacea lui Allah fie asupra lor!), atunci când i-a trimis la Faraon, pentru a îi spune 
despre noua Religie: 

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

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

„«Religia înseamnă sinceritate.» Oamenii au întrebat: «În faţa cui?» El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «Lui Allah, şi Cărţilor Sale, şi 
Mesagerilor Săi, ca şi conducătorilor musulmanilor, ca şi în faţa oamenilor de rând.»” 
(Muslim) 

[3] Musulmanii trebuie să îl susţină pe conducător în timpuri de adversitate şi de criză, să nu se 
revolte împotriva lui sau să-l părăsească, chiar dacă unele persoane din acel grup nu au depus 
jurământ să i se supună acestuia. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Pe oricine vine la voi în timp ce voi sunteţi uniţi sub conducerea unui lider şi încearcă să 
distrugă unitatea şi solidaritatea dintre voi ucideţi-l.” (Muslim) 

 

                                                 
58 Aici se face referrire atât la învăţaţi, cât şi la cârmuitorii de drept. Supunerea faţă de aceştia din urmă 

este o datorie, cu condiţia ca ei să poruncească binele şi ascultarea faţă de Allah 



75 
 

Drepturile datorate  poporului de către conducător 
 
Acest drept se bazează pe cinci fundamente generale, după cum urmează: 

[1] Dreptatea. Acest lucru se realizează prin oferirea dreptului datorat fiecărei persoane. Un 
conducător trebuie să fie drept, astfel încât să poată proteja drepturile celorlalţi, să îşi 
îndeplinească îndatoririle, să distribuie responsabilităţi, să implementeze legi şi să ia decizii. Toţi 
trebuie să fie trataţi cu egalitate de către acesta… niciun individ sau grup nu trebuie favorizat 
înaintea altora. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, cea mai iubită persoană de către Allah, pe care o va aşeza cel mai aproape 
de El în Ziua Judecăţii, va fi conducătorul drept. Cu adevărat, cea mai urâtă persoană din 
Ziua Judecăţii şi cea care va primi cea mai severă dintre pedepse va fi conducătorul tiran.” 
(Tirmidhi) 

[2] Conducătorul nu trebuie să îi asuprească, să îi înşele sau să îi trădeze pe cei pe care îi 
conduce. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricărui rob al lui Allah căruia i s-a dat conducerea peste oameni şi care îi înşeală nu va 
scăpa de pedeapsă, Allah interzicându-i intrarea în Paradis.” (Muslim) 

[3] Conducătorul trebuie să îşi consulte poporul în tot ceea ce face, în toate acţiunile privind 
interesele59 lor politice, sociale sau economice. El trebuie să le permită să îşi exprime cu voce tare 
punctele de vedere asupra unui lucru şi trebuie să le accepte, dacă acestea se dovedesc a fi cel mai 
bun lucru pentru întregul popor. Allah Preaînaltul spun în Coranul cel Sfânt: 

„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. Allah îi iubeşte cu adevărat pe cei care se încred [în El].” 
[Coran, 3:159] 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a aşezat tabăra în 
spatele  unor fântâni, înainte de Bătălia de la Badr, de aceea, unul dintre companioni, al-Hubab 
ibn al-Mundhi (Allah să fie mulţumit de el!), l-a întrebat: 

„«Allah este Cel care ţi-a arătat să alegi acest loc sau este doar o strategie de război?»Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «Este o strategie de război.» Apoi, 
al-Hubab (Allah să fie mulţumit de el!) i-a spus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!): «Să mergem să ne aşezăm tabăra lângă fântâni, astfel încât să îl împiedicăm pe 
inamic să bea (din aceasta).»” 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a făcut după cum l-a sfătuit 
companionul său (Allah să fie mulţumit de el!). 

[4] Legile şi constituţia stabilite de către conducător trebuie să fie în conformitate cu Legislaţia 
Islamică. Acesta nu poate lua decizii în funcţie de capriciile şi de dorinţele sale imperfecte. Omar 
ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!), cel de al doilea calif60 al Islamului, i-a spus lui 
Abu Maryam as-Saluli, cel care i-a omorât fratele, pe Zaid ibn al-Khattab: 

                                                 
59 Consultarea poporului este limitată la acele situaţii în care acestea nu sunt menţionate în Coranul cel 

Nobil sau în Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
60 Conducător musulman, după moartea Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) 
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„Pe Allah, nu te voi putea place până când Pământului nu îi va plăcea sângele.” as-Saluli a 
întrebat: „Va putea această ură să mă priveze de drepturile mele?” Omar (Allah să fie 
mulţumit de el!) i-a răspuns: „Nu.” La aceasta, as-Saluli a spus: „Atunci nu există niciun rău în 
aceasta, deoarece doar femeile sunt nemulţumite dacă nu sunt plăcute.” 

[5] Conducătorul nu trebuie să se retragă din mijlocul maselor de oameni şi nici să le închidă 
uşile în faţă, de asemenea, nu trebuie să îi deprecieze sau să se folosească de mediatori între el şi 
oamenii pe care îi conduce, care să permită doar anumitor oameni să intre la conducător, iar altora 
le interzice. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricui i se oferă conducerea asupra musulmanilor în anumite chestiuni şi se retrage 
atunci când aceştia se află în sărăcie şi au mai mare nevoie de el, Allah se va retrage de el 
atunci când acesta va avea cea mai mare nevoie de El în Ziua Judecăţii.” (Abu Dawud) 

[6]  Conducătorul trebuie să fie milos cu poporul său şi să nu îl împovăreze cu sarcini greu de 
îndeplinit sau să îi restricţioneze în vreun fel. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„O, Allah, oricui preia conducerea vreuneia dintre naţiunile mele şi îi îngreunează 
acţiunile în vreun fel, atunci îngreunează-i şi lui acţiunile şi oricui preia conducerea Ummei 
mele (celor care mă urmează) şi este blând cu ea, atunci şi Tu fii blând cu el.” (Muslim) 

Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a explicat măreţia acestui lucru în 
propriile cuvinte: 

„Pe Allah, dacă un catâr ar cădea în Iraq, mi-ar fi teamă că Allah m-ar întreba de ce nu am 
făcut drumul neted pentru el.” 

Conducătorul musulman trebuie să fie asemenea asemeni celui descris de către al-Hasan al-
Basri (Allah să fie mulţumit de el!) lui Omar ibn Abdul-’Aziz, în care spunea: 

„O, tu, conducător al credincioşilor! Să ştiţi că Allah l-a făcut pe conducătorul drept 
asemenea celui care îi ghidează pe Calea cea Dreaptă pe necredincioşi, ca cel care îl opreşte pe 
asupritor, ca cel care opreşte corupţia, ca cel care îl întăreşte şi îi face dreptate celui lipsit de 
putere şi ca cel care oferă adăpost celor aflaţi în necaz. 

O, tu, conducător al credincioşilor! Un conducător drept este asemenea unui păstor care 
caută cele mai bune păşuni pentru turma sa şi care stă departe de acele zone periculoase, ca şi de 
animalele sălbatice şi de cele care îşi protejează turma de orice rău. 

O, tu, conducător al credincioşilor! Un conducător drept este asemenea unui tată iubitor, care 
trudeşte pentru binele copiilor săi, îi educă pe măsură ce cresc, care câştigă o pâine pentru ei cât 
timp este în viaţă şi care le lasă o anumită avere după moartea sa. 

O, tu, conducător al credincioşilor! Un conducător drept este asemenea unei mame iubitoare, 
care îşi arată dragostea maternă faţă de copilul ei. Ea îl poartă în pântece cu greutate şi îl aduce 
pe lume printr-un efort deosebit. Ea îl îngrijeşte cât timp este copil, stă trează nopţile atunci când 
copilul este treaz şi doarme când acesta doarme. Îl hrăneşte atunci când este cazul, este fericită 
atunci când copilul ei este sănătos şi se îngrijorează atunci când el plânge. 

O, tu, conducător al credincioşilor! Conducătorul cel drept este păzitorul orfanilor şi 
sprijinitorul celor aflaţi în necaz, are grijă de cei tineri şi de cei bătrâni. 

O, tu, conducător al credincioşilor! Conducătorul drept este asemenea inimii, care se află 
între coaste. Când inima este sănătoasă, şi coastele sunt sănătoase, însă când ea este bolnavă, ele 
devin bolnave la rândul lor. 
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O, tu, conducător al credincioşilor! Un conducător drept este cel care ascultă Cuvintele lui 
Allah Preaînaltul şi îi face şi pe alţii să le asculte, este cel care caută răsplata lui Allah 
Preaslăvitul şi care îi face şi pe cei care îl urmează să caute Răsplata Divină. Este cel care se 
supune Voinţei Divine şi îi face şi pe cei care îl urmează să facă acelaşi lucru. 

O, tu, conducător al credincioşilor! Nu abuza de ceea ce Allah Preaînaltul ţi-a oferit, 
asemenea unui sclav căruia stăpânul său i-a încredinţat averea şi familia, iar acesta a risipit 
averea, lăsându-i copiii fără adăpost. 

O, tu, conducător al credincioşilor! Allah Cel Atotputernic a stabilit anumite pedepse pentru a 
îi împiedica pe robii Săi de la a face rău… ce se întâmplă, însă, dacă cel însărcinat cu aplicarea 
acesteia comite un păcat care necesită pedeapsa? Aceasta are rolul de a proteja vieţile 
oamenilor… ce se întâmplă dacă cel care este însărcinat cu apărarea vieţii comite o crimă? 

O, tu, conducător al credincioşilor! Fii conştient de existenţa morţii şi de ceea ce va avea loc 
după aceea, ca şi de numărul mic de ajutoare pe care le vei avea atunci. De aceea, pregăteşte-ţi 
cât mai multe provizii de pe acum, pentru a fi pregătit să înfrunţi ceea ce va urma.  

O, tu, conducător al credincioşilor! Fii conştient că mai aveţi o casă pe lângă cea actuală. 
Aici, vei dormi mult timp, prietenii se vor separa de tine şi te vor lăsa sigur, doar cu tine. De 
aceea, luaţi cu voi acele provizii care vă pot acompania aici, deoarece: 

„În Ziua aceea va fugi omul de fratele lui, ~ De mama lui, de tatăl lui,  ~ De soaţa lui şi de 
copiii lui!” [Coran, 80:34-36] 

O, tu, conducător al credincioşilor! Adu-ţi aminte de Cuvintele lui Allah Preaînaltul: 

„Şi se va dezvălui ceea ce este în piepturi, ~ Atunci Domnul lor, în Ziua aceea, va fi 
Bineştiutor [Khabir]61 al lor.” [Coran, 100:10-11] 

În acea Zi, tot ceea ce se află ascuns înăuntrul vostru va fi făcut cunoscut, ca şi Cartea 
faptelor voastre: 

„… această Carte care nu a lăsat nimic nepomenit, nici cel mai mic, nici cel mai mare 
păcat…” [Coran, 18:49] 

O, tu, lider al credincioşilor! Încă mai ai timp să faci fapte bune, până când moartea va veni la 
tine, când toate speranţele vor fi spulberate şi pierdute.  

O, tu, lider al credincioşilor! Judecă printre cei care ţi se supun urmând Legile Islamului şi nu 
în modul în care o fac făcătorii de rău. Nu oferi puterea mândriei celor lipsiţi de minte, deoarece 
aceştia nu respectă niciun fel de pact pe care îl fac cu credincioşii, sau onoarea celor din urmă; 
numai astfel reuşind să nu te faci vinovat de păcatele altora. Nu te lăsa înşelat de cei care se 
bucură de acele lucruri care conduc la suferinţa ta şi care devorează lucrurile bune, privându-te 
de acele lucruri bune ale Vieţii de Apoi. Nu te gândi la puterea pe care o ai astăzi, ci la cele care 
vor avea loc mâine, când vei fi prizonierul morţii, stând în Ziua Judecăţii înaintea lui Allah 
Preaînaltul, ca şi a unei adunări formate din Îngeri, Profeţi şi Mesageri (Pacea lui Allah fie 
asupra lor!), când: 

„Feţele se vor pleca umilite în faţa Celui Veşnic Viu [şi] Atotputernic [Al-Hayy, Al-
Qayyum] şi nefericit va fi acela care va purta o nedreptate!” [Coran, 20:111] 

O, tu, lider al credincioşilor! Chiar dacă nu am atins cu acest mesaj nivelul pe care îl au 
înţelepţii sau înţelepciunea dinaintea mea, am încercat să fiu cât mai sincer în sfaturile pe care ţi 
le-am oferit. Aşadar, ia acest mesaj ca pe un medicament oferit de o persoană iubitoare 
prietenului său… chiar dacă are gust amar, poate servi drept un leac.” 
                                                 

61  Al faptelor lor şi al gândurilor lor ascunse şi îi va răsplăti după ele 
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Drepturile datorate părinţilor 
 
Copiii trebuie să se supună părinţilor lor atât timp cât aceştia nu le cer să facă ceva care 

implică un păcat. Copiii trebuie să se poarte frumos cu părinţii lor şi să îi trateze cu bunătate, 
încercând cu putere să le aducă mulţumire. Ei trebuie să le asigure tot ceea ce au nevoie, ca 
mâncare, băutură, haine şi adăpost. Ei trebuie să le vorbească acestora cu politeţe, fără a îi jigni, 
de asemenea, trebuie să aibă răbdare atunci când îi ajută şi să ia în considerare sentimentele 
acestora. Ei nu trebuie să le vorbească răutăcios, să le rănească sentimentele sau să facă un anumit 
lucru care ar putea să îi mânieze. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

„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 
spuneţi lor «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase.” [Coran, 17:23] 

Islamul consideră că neascultarea părinţilor de către copii este unul dintre cele mai mari păcate. 
Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un beduin a venit la Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi l-a întrebat: 

„«O, Mesager al lui Allah, care sunt cele mai mari dintre păcate?» Acesta i-a răspuns: «Să 
adori pe cineva în afară de Allah sau să îi asociezi un partener lui Allah.» Beduinul a întrebat: 
«Apoi ce?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Neascultarea 
părinţilor.» Beduinul a întrebat: «Apoi ce?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) i-a spus: «Un jurământ încălcat.» Beduinul l-a întrebat apoi: «Ce este un jurământ 
încălcat?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «O minciună care este 
spusă pentru a profita de banii altui musulman.»” (Bukhari) 

Pentru a arăta rolul părinţilor în Islam, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus: 

„Mulţumirea lui Allah este atinsă prin mulţumirea părinţilor şi Mânia lui Allah este 
atinsă prin mânierea părinţilor.” (Tirmidhi) 

Este obligatoriu ca drepturile părinţilor să fie îndeplinite, chiar şi dacă aceştia au o religie 
diferită. Asmaa’ bint Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: 

„Mama mea a venit în vizită la mine pe când era politeistă, când eram soţia Profetului (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). De aceea, i-am cerut permisiunea ca ea să vină în 
vizită, spunându-i: «Mama mea a venit în vizită la mine, dorind să păstrăm legăturile de rudenie 
dintre noi. Pot păstra legătura cu mama mea?» Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Păstrează legătura cu mama ta.»” (Bukhari) 

În Islam, mamele sunt considerate a avea mai multe drepturi decât taţii în ceea ce priveşte 
tratamentul blând şi comportamentul bun oferite. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a 
relatat: 

„Un om a venit la Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-a 
spus: «O, Mesager al lui Allah, cine este cel care merită cel mai mult ca eu să îi ţin companie?», 
iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: «Mama ta.» El a întrebat: «Şi mai 
cine?» Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Mama ta.» 
Omul a întrebat iar: «Şi mai cine?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
zis: «Tatăl tău.»” (Muslim) 
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Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a acordat mamei trei 
drepturi, iar tatălui un singur drept datorită greutăţii şi suferinţei pe care doar o mamă le poate 
simţi cu privire la copilul ei. Mamele sunt după cum le descrie Allah Preaînaltul în Coranul cel 
Nobil: 

„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] 

Mama este cea care îndură toate greutăţile atunci când poartă copilul în pântece, tot ea este cea 
care îl hrăneşte cât timp este copil, care îl îngrijeşte şi care pierde nopţile având grijă de el. 

 

Drepturile pe care soţul le are în faţa soţiei 
 
[1] Rolul de lider al soţului. Acesta are dreptul de a fi conducătorul casei, fapt care nu 

înseamnă, însă, că trebuie să fie un tiran meschin. El are dreptul de a implementa tot ceea ce 
consideră că este cel mai bine pentru familia sa. Allah Preaînaltul spune: 

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

Acest lucru este datorat faptului că, în general, bărbaţii sunt mult mai raţionali în orice lucru pe 
care îl fac, spre deosebire de femei, care sunt mult mai emotive. Cu toate acestea, soţul are 
obligaţia de a îşi consulta soţia în orice problemă şi să accepte punctul ei de vedere, atunci când 
acesta este pertinent. 

[2] Soţia trebuie să îşi asculte soţul, atât timp cât acesta nu îi cere să facă un lucru care 
constituie un păcat. 

[3] Soţia nu trebuie să îşi refuze soţul atunci când acesta o cheamă lângă el în pat. Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă un bărbat îşi cheamă soţia lângă el în pat şi ea refuză, iar el îşi petrece noaptea 
furios pe ea, Îngerii o vor blestema continuu până dimineaţa.” (Muslim) 

[4] Soţia nu trebuie să îi ceară soţului ceva ce acesta nu poate oferi. Ea trebuie să facă totul 
pentru a aduce mulţumirea soţului şi pentru a îi îndeplini toate dorinţele. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă ar fi să îi cer unei persoane să se prosterneze în faţa altei persoane, atunci i-aş cere 
soţiei să se prosterneze în faţa soţului ei.” (Tirmidhi) 

[5] Soţia trebuie să aibă grijă şi să protejeze averea soţului, de copiii şi de onoarea acestuia. 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cele mai bune dintre femei sunt acelea pe care, atunci când o priveşti, eşti mulţumit, 
atunci când îi ceri ceva, te ascultă, iar atunci când nu eşti prezent, îţi păstrează secretele şi 
îţi protejează averea.” (Nasa’i) 

[6] Soţia nu trebuie să părăsească locuinţa decât dacă are acordul soţului şi nici nu poate 
primi în casă persoana pe care soţul nu o place. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, voi aveţi anumite drepturi asupra soţiilor voastre, la fel cum şi soţiile 
voastre au anumite drepturi asupra voastră. În ceea ce priveşte drepturile voastre asupra 
soţiilor, acestea constau în faptul că ele nu au voie să lase pe cineva pe care voi nu plăceţi să 
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intre în casa voastră. Cu adevărat, drepturile pe care ele le au asupra voastră sunt acelea că 
voi trebuie să le îmbrăcaţi şi să le hrăniţi după cuviinţă.” (Ibn Majah) 

Musulmanii din timpurile de început ale Islamului obişnuiau să implementeze astfel de 
instrucţiuni. ’Awf bint Muhlim ash-Shaybani i-a oferit următoarele sfaturi fiicei sale, în noapte 
nunţii acesteia: 

„Fiica mea, părăseşti acum casa în care te-ai născut şi cuibul în care ai crescut, pentru a 
merge în casa unui bărbat pe care nu îl cunoşti şi cu a cărui companie nu eşti obişnuită. De 
aceea, fii roaba lui, iar el va fi sclavul tău. Lasă-l să observe zece calităţi ale tale, iar el va fi 
asemenea unei comori pentru tine: fii mulţumită, supusă, ai grijă de frumuseţea ta şi să ai mereu 
un miros plăcut, ţine cont de orele lui de somn, ca şi de cele pentru masă, ai grijă de banii şi de 
copiii săi, abţine-te să îl contrazici şi păstrează-i secretele. Nu te arăta mulţumită atunci când el 
este îngrijorat şi nici durere atunci când el este mulţumit.” 

 

 Obligaţiile soţului faţă de soţia sa 
 
[1] Zestrea (Mahr)62: Soţia are dreptul să primească o anumită zestre, care este bine să fie 

stipulată în contractul de căsătorie. Aceasta este o parte esenţială a contractului de căsătorie, de la 
care soţul nu poate face concesii, chiar dacă soţia doreşte acest lucru, până când contractul nu a 
fost încheiat. Allah Preaslăvitul spune în Coranul cel Nobil: 

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

[2] Dreptatea şi egalitatea: Dacă un bărbat are mai mult de o soţie, acesta este obligat să le 
trateze pe toate corect şi cu dreptate. El trebuie să le arate egalitate în ceea ce priveşte oferirea 
hranei, băuturii, hainelor, locuinţei şi timpului alocat fiecăreia dintre ele. Profetul Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cel care are două soţii şi nu este drept cu ele, va veni în Ziua Judecăţii cu o parte 
atârnând.”  (Abu Dawud şi Tirmidhi)   

[3] Întreţinerea soţiei şi a copiilor: Soţul este obligat să asigure o locuinţă corespunzătoare, ca 
şi mijloace de viaţă adecvate, precum hrană, băutură, îmbrăcăminte, ca şi banii necesari pentru 
întreţinerea lor, după posibilităţile sale. Allah Gloriosul spune în Coranul cel Sfânt: 

„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] 

Din dorinţa de a îi încuraja pe musulmani să îşi întreţină familia, Islamul consideră acest lucru 
ca fiind un mijloc de a oferi milostenie, pentru care soţul va fi răsplătit corespunzător. Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus companionului său, Sa’d 
ibn Abu Waqqaas (Allah să fie mulţumit de el!): 

„Căută răsplata lui Allah chiar şi atunci când cheltui o anumită sumă pentru familia ta, 
pentru că El te va răsplăti, chiar dacă este vorba de puţina mâncare pe care o pui în gura 
soţiei tale.” (Bukhari şi Muslim) 

                                                 
62 În Islam, zestrea este oferită de către bărbat şi nu de către femeie. Este darul pe care mirele îl face 

miresei şi este negociat între cele două părţi 
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Soţia poate lua bani de la soţul ei fără ca acesta să ştie, dacă acesta nu oferă mijloacele 
necesare de întreţinere pentru familia sa. Hind bint ’Utbah (Allah să fie mulţumit de ea!) i-a spus 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

„«Soţul meu este zgârcit şi nu cheltuie suficient cu mine şi cu copiii săi.» El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Ia ceea ce este suficient pentru tine şi copiii 
tăi, în limite potrivite»”  (Bukhari) 

[4] A trăi în compasiune şi a avea relaţii speciale: Acesta este cel mai important lucru pe care 
Islamul i l-a cerut soţului să îl îndeplinească… deoarece soţia are nevoie de o inimă iubitoare şi de 
un soţ care să glumească cu ea şi care să îi îndeplinească dorinţele. De asemenea, acest lucru 
garantează faptul că nici soţia nu va face nimic condamnabil. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Jabir (Allah să fie mulţumit de el!): 

„Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus lui Jabir (Allah să fie mulţumit de 
el!):  «Ești căsătorit, o,  Jabir?» Am răspuns: «Da.» A întrebat Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!): «Cu o virgină sau cu o femeie care a mai fost măritată?» Jabir a 
răspuns: «Cu o femeie care a mai fost măritată.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: «De ce nu te-ai căsătorit ci o virgină, ca să te poţi distra cu ea, să o faci să râdă, şi 
ea să te facă să râzi?»” (Bukhari si Muslim)   

[5] A-i păstra secretele: Soţul trebuie să ţină secrete relaţiile intime pe care le are cu soţia sa şi, 
de asemenea, trebuie să se abţină de la a îi dezvălui secretele, ca şi defectele şi alte lucruri pe care 
el le observă la ea. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Bărbatul care va fi în cea mai rea stare în ochii lui Allah, în Ziua Judecății, va fi acela 
care i-a făcut confidențe soției sale, după cum şi ea i-a făcut lui şi apoi el a mers și a 
dezvăluit secretele ei.” (Muslim) 

[6] A o trata cu blândeţe: Soţul trebuie să îşi trateze soţia cu blândeţe. El trebuie să o consulte 
cu privire la acţiunile zilnice, să îi ofere fericire şi să îi arate dragostea sa, demonstrându-i prin 
modul de a glumi şi de a se juca cu ea. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Cel mai bun dintre voi este cel care are cel mai bun caracter, iar cel mai bun dintre voi 
este cel care are cel mai bun comportament faţă de soţia sa.” (Tirmidhi) 

[7] Soţul trebuie să fie răbdător în ceea ce priveşte greşelile soţiei şi nu trebuie să îi scoată în 
evidenţă defectele. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Un credincios nu trebuie să critice o credincioasă. Dacă nu îi place ceva la ea, s-ar putea 
sigur să îi placă altceva.” (Muslim) 

[8] Soţul trebuie să o protejeze pe soţia sa şi să nu o ia cu el în locuri rele şi corupte. Allah 
Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

„O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile voastre de un Foc ale cărui 
vreascuri sunt oamenii şi pietrele…” [Coran, 66:6] 

[9] Soţul trebuie să protejeze averea soţiei. El nu trebuie să ia nimic din ceea ce îi aparţine 
soţiei, cu excepţia cazului în care ea însăşi îi dă permisiunea şi nu se poate folosi de averea ei 
decât având consimţământul acesteia.  

 

Drepturile datorate rudelor 
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Islamul a îndemnat oamenii să facă bine, tocmai pentru a putea să le ajute şi să aibă grijă de 
rudele lor, atât din punct de vedere financiar –  prin îndeplinirea cerinţelor acestora, fie prin 
oferirea de caritate obligatorie, fie prin caritatea voluntară; cât şi din punct de vedere moral – prin 
întrebări despre starea lor, prin tratarea lor cu simpatie şi bunătate, ca şi prin împărtăşirea 
bucuriilor şi necazurilor pe care le au. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

„… 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 Veghetor peste voi [Raqib]” [Coran, 4:1] 

Islamul îi îndeamnă pe musulmani să îşi trateze rudele apropiate cu blândeţe, chiar dacă 
acestea nu se poartă cu bunătate. Religia îi încurajează pe credincioşi să îşi ierte rudele, chiar dacă 
acestea le-au greşit cu ceva şi să se poarte cu prietenie cu ele, chiar dacă nu fac acelaşi lucru. 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat credincios nu este cel care menţine legăturile de rudenie atunci când şi ele 
fac acest lucru, ci, mai degrabă, cu adevărat credincios este cel care menţine legăturile de 
rudenie cu acestea chiar dacă ele au tăiat orice relaţie cu el.” (Bukhari) 

Islamul avertizează cu privire la ruperea legăturilor de rudenie, considerând că acesta este unul 
dintre cele mai mari păcate. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„«Allah a creat întreaga Sa creaţie, iar atunci când a terminat, măruntaiele au stat (ca şi 
cum ar fi vrut să întrebe ceva). Allah a întrebat: „Ce vreţi să spuneţi?” Ele au răspuns: 
„Vrem să căutăm refugiu la Tine de ruperea legăturilor de rudenie.” Allah le-a întrebat: 
„Nu sunteţi mulţumite de faptul că voi menţine legăturile cu cei care menţin legăturile cu 
voi (legăturile măruntaielor: cele de rudenie) şi că voi rupe legăturile cu cei care vor rupe 
legăturile cu voi?” Ele au răspuns: „Sigur că suntem, o, Allah.” Allah le-a spus: „Aceasta 
este pentru voi.”» Apoi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat 
următorul verset: 

„Şi dacă vă întoarceţi voi (de la credinţă), nu s-ar putea să semănaţi voi stricăciune pe 
Pământ şi să rupeţi legăturile voastre de rudenie63?” [Coran, 47:22]” (Bukhari) 

 

Drepturile datorate copiilor 
 
Drepturile pe care copiii le au se referă la faptul că ei trebuie protejaţi, să se aibă grijă de 

lucrurile lor, să li se ofere o educaţie adecvată, ca şi să li se îndeplinească nevoile (de hrană, 
îmbrăcăminte şi locuinţă). Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: 

„Neglijarea familiei este un păcat deosebit de mare.” (Abu Dawud) 
Părinţii trebuie să aleagă nume adecvate pentru copiii lor. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, în Ziua Judecăţii veţi fi strigaţi după numele vostru şi după numele tatălui 
vostru, aşadar, alegeţi nume bune.” (Abu Dawud) 

Copiii trebuie învăţaţi bunele maniere, precum modestia, respectul pentru cei mai în vârstă ca 
ei, sinceritatea, onestitatea, ascultarea părinţilor şi, de asemenea, ei trebuie ţinuţi departe de un 

                                                 
63  Aţi reveni la starea de scindare anterioară apariţiei Islamului, care v-a unit şi v-a poruncit să faceţi bine 

pe Pământ şi să păstraţi legăturile de rudenie 
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limbaj neadecvat, ca şi de faptele rele, precum spunerea de minciuni, înşelăciunea, trădarea, 
minciuna, hoţia, neascultarea părinţilor etc. 

Ei trebuie educaţi să facă acele lucruri care îi vor ajuta atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de 
Apoi. Trebuie să li se asigure o educaţie adecvată şi să fie aşezaţi într-o companie bună. Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Fiecare dintre voi este păzitor şi responsabil pentru ceea ce se află în custodia sa. 
Conducătorul este păzitorul poporului său şi este responsabil pentru el, soţul este păzitorul 
familiei sale şi este responsabil pentru aceasta, femeia este păzitoarea casei soţului ei şi este 
responsabilă pentru aceasta şi un servitor este păzitorul averii stăpânului său şi este 
responsabil pentru aceasta.” (Bukhari) 

Părinţii trebuie să fie interesaţi de siguranţa copiilor. Aceasta înseamnă că aceştia nu îl pot 
invoca pe Allah Cel Atotputernic împotriva copiilor săi. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu vă rugaţi împotriva voastră, nu vă rugaţi împotriva copiilor voştri şi nu vă rugaţi 
împotriva averii voastre. Se poate întâmpla ca ruga voastră să aibă loc într-un moment în 
care Allah oferă ceea ce aţi cerut şi ca ruga voastră să fie îndeplinită.” (Muslim) 

Copiii trebuie să fie trataţi cu egalitate, un părinte nu trebuie să îl prefere pe unul dintre copii în 
favoarea celuilalt şi să ofere un tratament mai bun sau cadouri mai multe unuia dintre ei. Acest 
lucru trebuie evitat din cauză că el va conduce la neascultarea lor şi va creşte ura dintre ei. 
Nu’man ibn Bashir a relatat: 

„Tatăl meu mi-a oferit o parte din averea sa drept milostenie, iar mama mea, ’Amrah bint 
Rawahah i-a spus: «Nu voi accepta acest lucru până când Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu va fi martor la acest lucru.» De aceea, tatăl meu a mers 
la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a îi cere să fie martor la faptul 
că el mi-a oferit o parte din averea sa drept caritate. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat: «Le-ai oferit acelaşi lucru tuturor copiilor tăi?», la care 
tatăl meu a răspuns: «Nu.» Apoi, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) i-a spus: «Teme-te de Allah şi fii drept cu toţi copiii tăi!» După aceasta, tatăl meu a 
luat înapoi toţi banii pe care mi-i oferise drept milostenie.” (Muslim) 

  

Drepturile datorate vecinilor 
 
Islamul cere credincioşilor să fie buni cu vecinii lor în toate privinţele. Allah Preaînaltul a spus 

în Coranul cel Glorios: 

„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 îndepărtat, 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 interzice facerea de rău vecinilor, atât verbal, cât şi fizic. Abu Hurairah (Allah să fie 
mulţumit de el!) a spus: 

„«O, Trimis al lui Allah, cutare femeie îşi petrece nopţile în Rugăciune, posteşte ziua, şi tot 
aşa, şi face milostenie, însă îşi jigneşte vecinii, cu limba ei ascuţită.»  Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Faptele bune nu-i vor fi de niciun folos; ea se 
numără printre locuitorii Iadului.»  El a spus: «Şi cutare face numai Rugăciunile obligatorii, 
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face milostenie numai cu resturi, dar nu jigneşte pe nimeni.»  Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: «Ea este printre locuitorii Paradisului.»” (Ahmad şi Hakim) 

Islamul i-a oferit vecinului un loc deosebit, ca şi drepturi extraordinare. Mesagerul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Îngerul Jibril (Gavril) a îndemnat atât de mult la o purtare bună faţă de vecini, încât 
am crezut că va include vecinii printre moştenitori.” (Bukhari) 

Islamul priveşte vătămarea vecinului ca fiind o scoatere în afara religiei. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Pe Allah, el nu este credincios! Pe Allah, el nu este credincios! Pe Allah, el nu este 
credincios!» Oamenii au întrebat: «Cine Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cel al cărui vecin nu se află în siguranţă.»” (Bukhari) 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a stabilit care sunt 
drepturile vecinilor atunci când a fost întrebat despre aceasta. El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cel mai bun dintre tovarăşi, în faţa lui Allah, este cel care este cel mai bun cu tovarăşul 
său şi cel mai bun dintre vecini, în faţa lui Allah, este cel care este cel mai bun cu vecinul 
său.” (Tirmidhi) 

Oamenii trebuie să fie răbdători chiar dacă vecinii lor le provoacă rău, să fie blânzi şi 
indulgenţi cu aceştia. Un bărbat i-a spus lui Ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!): 

„«Am un vecin care îmi face rău, mă blesteamă şi mă nelinişteşte…» Ibn Mas’ud i-a spus: 
«Dacă el nu se supune lui Allah în ceea ce te priveşte, atunci supune-te lui Allah în ceea ce îl 
priveşte.» (Ghazali în 'Ihyaa ‘Uluum-ud-Diin') 

Sunt trei tipuri de vecini, după cum urmează: 

1. Vecinul cu care suntem înrudiţi: acest tip de vecini au trei drepturi: dreptul de rudă, de 
vecini şi de musulmani. 

2. Vecinul musulman: acesta are două drepturi asupra noastră: dreptul de vecin şi dreptul de 
musulman. 

3. Vecinul nemusulman: acesta are un singur drept: dreptul de vecin. Familia lui Abdullah ibn 
’Amr (Allah să fie mulţumit de el!) a gătit o întreagă oaie pentru el, însă, atunci când a sosit 
acasă, a spus: 

„«Aţi oferit ceva din aceasta şi vecinului nostru iudeu?Aţi oferit ceva din aceasta şi 
vecinului nostru iudeu? L-am auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) spunând: „Îngerul Jibril (Gavril) a îndemnat atât de mult la o purtare 
bună faţă de vecini, încât am crezut că va include vecinii printre moştenitori” (Tirmidhi) 

  

Drepturile datorate prietenilor şi tovarăşilor 
 
Islamul i-a îndemnat pe credincioşii să ia în considerare nevoile prietenilor şi a stabilit anumite 

drepturi care trebuie îndeplinite în ceea ce îi priveşte pe aceştia, ca, spre exemplu, a îi ajuta şi a le 
oferi sfaturi sincere. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus:  
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„Cel mai bun dintre tovarăşi, în faţa lui Allah, este cel care este cel mai bun cu tovarăşul 
său şi cel mai bun dintre vecini, în faţa lui Allah, este cel care este cel mai bun cu vecinul 
său.” (Tirmidhi) 

Aceştia ar trebui să îşi primească drepturile chiar şi după moarte. Un om din tribul Banu 
Salmah l-a întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

„«Există vreo modalitate prin care le pot face bine părinţilor mei chiar şi după moarte?» 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Da. Fă Rugăciunea 
funerară la mormântul lor, cere iertare pentru ei şi îndeplineşte angajamentele pe care 
aceştia şi le-au luat. Păstraţi legăturile de rudenie şi fiţi generoşi cu prietenii lor…»” (Abu 
Dawud) 

 

Drepturile datorate musafirilor 
 
În Islam, musafirii au dreptul să fie tratați cu generozitate. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Oricine crede în Allah și în Ziua de Apoi să fie generos cu vecinul său. Oricine crede în 
Allah și în Ziua de Apoi să fie generos cu musafirul său în ceea ce îi oferă.» Un om a întrebat: 
«Și ce ar trebui să-i ofere, o Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a răspuns: «O zi și o noapte, și trebuie să-și onoreze musafirul timp de trei zile. 
Oricine face mai mult... atunci acesta este caritate pentru el. Și oricine crede în Allah și în 
Ziua de Apoi, să vorbească corect sau să tacă.»” (Bukhari) 

Islamul priveşte onorarea musafirului ca o faptă îndreptăţită, pentru care gazda va primi 
răsplată, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nimeni nu este ca și cel care are un cal şi luptă de dragul lui Allah, evitând să facă rău 
oamenilor şi ca cel care din mijlocul oilor, la margine, serveşte masa pentru oaspetele său, 
onorând dreptul său.” (Ahmad şi Hakim)  

De asemenea, Islamul descrie modul în care cineva trebuie să-şi trateze oaspetele. El trebuie 
să-l salute cu respect şi cu faţa zâmbitoare şi să se comporte frumos cu el. Oaspetele, cu toate 
acestea, trebuie să ţină seama de posibilităţile gazdei, să nu-l împovăreze cu ceea ce nu îşi 
permite. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Nu este corect ca un musulman să stea cu fratele său până când îl face pe acesta să 
comită un păcat.» Oamenii au întrebat: «O, Mesager al pui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) cum poate el (oaspetele) să-l facă (pe gazdă) să comită un păcat?»  El (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ca el să rămână până când acesta nu are 
(suficienţi bani) să-l servească cu mâncare.»”  (Muslim) 

Imam Ghazali a scris în cartea sa: „Ihyaa ‘Uluum-ud-Diin (Renaşterea Ştiinţei Religioase) 
despre Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):  

„Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îşi onora musafirii. El 
îşi întindea haina ca musafirul să se aşeze pe ea. Obişnuia să ofere musafirului perna sa, 
insistând, până când acesta accepta. Nimeni nu a fost musafirul lui, fără să creadă că el este cel 
mai generos dintre oameni. Dădea fiecăruia dintre companionii săi, cu care stătea, atenţia 
cuvenită. Era deschis să asculte şi să discute şi îşi îndrepta atenţia şi privirea spre toţi cei care 
erau în compania sa. Chiar şi la întruniri era caracterizat de modestie, smerenie şi onestitate. A 
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fost numit de către companionii săi «kunyah» pentru felul în care le onora... A fost cel mai greu 
de înfuriat şi cel mai uşor de mulţumit.”  

  

Drepturile legate de angajare 
 
În ceea ce priveşte locul de muncă şi angajarea, Islamul a introdus principii şi orientări care 

definesc relaţia între angajator şi angajat.  

Drepturile angajatului 
Islamul recomandă ca relaţia dintre angajat şi angajator să fie bazată pe principii de 

fraternitate, egalitate şi demnitate. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„Servitorii tăi sunt fraţii tăi pe care Allah i-a pus sub autoritatea ta. Oricine îl are pe 
fratele său sub autoritatea sa, să-l hrănească din ceea ce el mănâncă, să-l îmbrace cu ceea ce 
el se îmbracă. Să nu-l împovăreze cu mai mult decât poate suporta, şi dacă o face, atunci să-
l ajute.” (Bukhari) 

Islamul a garantat dreptul lor de a-şi primi plata. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a relatat că Allah Preaînaltul a spus: 

„În Ziua Judecăţii voi sta împotriva a trei tipuri de oameni: a celui care jură pe Mine şi 
apoi îşi încalcă jurământul, a celui care vinde un om liber şi mănâncă banii pe care i-a 
câştigat, precum şi a celui care care a angajat un muncitor, l-a folosit pe deplin la muncă, 
apoi nu i-a dat dreptul său (salariul).” (Bukhari) 

Este, de asemenea, recomandat faptul ca plata să fie negociată înainte de a începe munca. Într-
un hadith cules de Ahmad, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis 
angajarea unui muncitor înainte de negocierea plăţii. Islamul, de asemenea, recomandă ca plata să 
fie făcută imediat după ce sarcina a fost finalizată. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dă angajatului plata sa, înainte să i se usuce sudoarea.” (Ibn Majah) 
Nu se dă o cantitate mai mare de muncă decât poate angajatul suporta, dacă totuşi se dă, atunci 

trebuie ca plata să fie mărită sau trebuie ajutat. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Să nu-l împovăreze cu mai mult decât poate suporta şi dacă o face atunci să-l ajute.”  
(Bukhari) 

Cu scopul de a ridica onoarea şi demnitatea muncii, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus că aceasta este cel mai bun şi cel mai pur venit, fiind făcută prin mijloace 
permise. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nicio persoană nu a mâncat mâncare mai bună decât cea pentru care (a cumpărat-o din 
propriul venit) a trudit cu propriile mâini. Într-adevăr David (Pacea lui Allah fie asupra 
sa!) Profetul lui Allah, a mâncat din ceea ce a câştigat cu propriile mâini.”  (Bukhari) 

Pentru încurajarea muncii, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Pe Cel în Mâna Căruia se află sufletul meu, este mai bine pentru cineva să taie şi să care 
pe spate o legătură de lemne decât să ceară de la cineva, fie că i se dă sau nu.” (Bukhari) 
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Drepturile angajatorului 
Aşa cum Islamul cere angajatorului să acorde angajatului său drepturile, angajaţii trebuie, de 

asemenea, să respecte drepturile angajatorului. Ei trebuie să-şi efectueze munca în cel mai bun 
mod, fără întârzieri sau deficienţe. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus:  

„Cu adevărat, Allah iubeşte ca atunci când care dintre voi face un lucru, să-l facă 
perfect.” (Abu Ya’laa) 

Cu scopul de a încuraja oamenii să-şi facă munca în mod corespunzător şi cinstit, Islamul a 
făcut acest tip de venit unul dintre cel mai bune. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Cel mai bun venit este cel câştigat prin muncă cinstită, efectuată în mod corespunzător.” 
(Ahmad)  

 

Drepturi şi obligaţii generale 
Islamul obligă musulmanii să privească la situaţia fraţilor lor musulmani oriunde ar fi ei. 

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

„Credincioșii, în prietenia lor reciprocă, în compasiunea și afecțiunea lor, sunt precum 
un trup: dacă o parte a lui suferă, întregul trup resimte durerea, prin febră şi insomnie.” 
(Muslim) 

Islamul porunceşte ca musulmanii să se străduiască pentru îmbunătăţirea situaţiei fraţilor lor. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Niciunul dintre voi nu va avea credinţă, până când nu doreşte fratelui său, ceea ce îşi 
doreşte pentru sine.” (Bukhari) 

De asemenea, în Islam trebuie ca musulmanii să-şi susţină fraţii în momentele de criză şi 
agonie. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Credincioşii sunt precum cărămizile unui zid: se susţin unii pe alţii (apoi el şi-a 
împreunat mâinile şi şi-a împletit degetele).” (Bukhari) 

Musulmanii trebuie să vină în ajutorul fraţilor lor, în timpul războaielor, dacă aceştia au 
nevoie: 

„Iar de vă vor cere ei ajutor, în sprijinul religiei, aveţi datoria de a le acorda ajutor...” 
[Coran, 8:72] 

Este interzisă părăsirea celui care are nevoie de ajutor. Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

„«Ajută-l pe fratele tău, dacă este un asupritor sau este asuprit.» Un om a întrebat: «O, 
Profet al lui Allah, eu o să-l ajut dacă este asuprit, dar dacă este un asupritor, cum a ar trebui să-l 
ajut?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Împiedicându-l să 
asuprească pe alţii, pentru că acesta este modul în care îl ajuţi.»”  (Bukhari) 

 

Aspectul moral al Islamului 
 



88 
 

Islamul a perfecţionat caracterul moral şi l-a ridicat la cel mai înalt standard. Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Am fost trimis pentru a desăvârşi bunele însuşiri.” (al-Hakim) 
Islamul încurajează şi porunceşte comportamentul bun şi în acelaşi timp interzice şi 

avertizează împotriva comportamentului urât şi indecent.Allah Preaînaltul spune: 

„Fii cu iertare, porunceşte ceea ce este bun şi îndepărtează-te de neştiutori!”  [Coran, 
7:199] 

A fost relatat de Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) că: 

„Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ştiţi cine 
este sărac?» Ei, companionii (Allah să fie mulţumit de ei!), au spus: «Omul sărac dintre noi este 
cel care nu are nici dirham şi nici altă bogăţie.» El, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), a spus: «Cel sărac din Umma mea va fi acela care în Ziua Judecăţii va veni cu 
Rugăciunile, Posturile şi Zakat-ul, dar (el se va considera sărac în acea Zi, epuizându-şi 
fondurile de virtuţi) din moment ce el a încălcat drepturile altora, a calomniat, a consumat 
ilegal averea altora, a vărsat sângele altora şi i-a lovit pe alţii, şi virtuţile sale vor fi înscrise 
în favoarea altcuiva (cel care a suferit de mâna lui). Şi dacă faptele sale bune vor fi prea 
puţine pentru a şterge faptele rele, atunci păcatele sale vor fi înscrise (în cartea sa) şi astfel, 
el va fi aruncat în focul Iadului.»” (Muslim) 

Religia Islamică a definit modul în care un musulman trebuie să se comporte faţă de alţii şi faţă 
de societatea în care trăieşte. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: 

„Fereşte-te de lucrurile interzise şi vei fi cel mai evlavios dintre oameni; fii mulţumit cu 
ceea ce Allah ţi-a dat şi vei fi cel mai bogat dintre oameni; fii amabil cu vecinul tău şi vei fi 
un credincios; doreşte oamenilor ceea ce îţi doreşti ţie însuţi şi vei fi un musulman, şi nu 
exagera în râs deoarece hohotele de râs ucid inima.” (Tirmidhi) 

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

„Un adevărat musulman este acela de a cărui limbă şi mână, musulmanii sunt în 
siguranţă, şi un muhaajir64 este cel care renunţă la ceea ce Allah i-a interzis.”  (Bukhari)  

Islamul are ca scop de a forma o societate bine închegată, în care indivizii îţi arată dragostea 
reciprocă şi mila unul faţă de celălalt şi acesta poate fi obţinut numai prin aplicarea Poruncilor lui 
Allah şi abandonarea Interdicţiilor Sale.  

În Islam sunt interzise următoarele:  
1. Asocierea de parteneri lui Allah (shirk) fie cu privire la Rubuubiyah Sa, fie în actele de 

adorare.  
Allah Preamăreţul spune: 

„Allah nu iartă să I se facă semeni, dar iartă orice, în afară de aceasta, celui care voieşte 
El. Acela care îi face lui Allah semeni, acela s-a rătăcit departe!”  [Coran, 4:116] 

2. Vrăjitoria. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

                                                 
64 Muhaajir: o persoană care a emigrat de pe un Pământ al necredinţei pe un Pământ al Islamului de 

dragul lui Allah 
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„Feriţi-vă de păcatele majore: asocierea de parteneri lui Allah (shirk) şi vrăjitoria.” 
(Bukhari)  

3. Asuprirea oamenilor, încălcarea drepturilor lor şi risipirea averii. Allah Preaînaltul spune în 
Coranul cel Nobil: 

„Spune: «Domnul meu a oprit nelegiuirile - atât pe cele văzute cât şi pe cele nevăzute - 
precum şi păcatul, nedreptăţirea [altora]...»”  [Coran, 7:33] 

4. Omorul, cu excepţia cazului în care este stabilită ca pedeapsă prin lege: 

 „Cel care omoară un dreptcredincios precugetat, răsplata îi va fi Gheena, în care va 
rămâne veşnic, Allah se va mânia pe el, îl va blestema şi-i va pregăti lui chin mare.” [Coran, 
4:93] 

Această interdicţie nu-i include pe cei care ucid sau au fost ucişi atunci când îşi apăra viaţa, 
averea sau onoarea. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:   

 „Cel care este ucis apărându-şi banii, este un martir, iar cel care este ucis atunci când îşi 
apăra familia, viaţa sau religia, este un martir.” (Abu Dawud) 

5. Ruperea legăturilor de rudenie. Allah Preaînaltul spune: 

„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] 

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

„Cel care rupe legăturile de rudenie nu va intra în Paradis.” (Muslim) 
De fapt, prin ruperea legăturilor de rudenie se înţelege nevizitarea lor, indiferenţa faţă de 

nevoile lor, de asemenea, comportamentul arogant faţă de ei sau de a nu-i ajuta pe cei săraci în 
cazul în care există această posibilitatea. Dacă cineva dă caritate unei persoane sărace, el va primi 
o răsplată pentru caritatea sa, însă, dacă dă caritate unui membru al familiei sale, atunci răsplata sa 
va fi atât pentru caritate, cât şi pentru menţinerea legăturii familiale. Dacă persoana este săracă, el 
trebuie să menţină legătura de rudenie prin salut, arătarea interesului şi comportament frumos faţă 
de ei. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Păstrează legăturile de rudenie, chiar şi numai cu un simplu salut.” (al-Bazzar) 
6. Adulterul şi tot ceea ce poate conduce la acesta. Allah Preaînaltul spune: 

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

Allah Cel Atotputernic arată pedeapsa pentru adulter în Cuvintele Sale: 

„Pe cea care preacurveşte şi pe cel 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 martori la pedepsirea lor!” [Coran, 
24:2] 

 Acesta este pedeapsa pentru cel care preacurveşte şi nu a mai fost căsătorit. Însă, pentru cel 
care comite adulter, pedeapsa este lapidarea. Această pedeapsă a fost, de asemenea, prevăzută şi 
în religiile anterioare:  

„Evreii din Medina au adus în faţa Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
un evreu şi o evreică care au comis adulter. Atunci, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: «Aduceţi-mi doi dintre cei mai bine informaţi oameni dintre ai voştri.» Au 
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adus doi dintre fii unui bărbat din Siria, apoi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) le-a întrebat: «Ce aţi găsit în legătura cu aceşti doi (adulterini) în Tora?» Ei au 
spus: «Am găsit în ceea ce-i priveşte, că dacă există patru martori care au văzut penisul lui în 
vaginul ei, la fel cum beţişorul de la kohl65 este în recipientul său, ei trebuie să fie ucişi cu pietre.» 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Atunci ce v-a împiedicat 
de la lapidarea lor?» Ei au spus: «Autoritatea noastră a fost respinsă şi am fost obligaţi să 
prescriem sentinţa cu moartea (fără lapidare).» Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a chemat martorii. Ei au adus cei patru martori care au mărturisit că au văzut 
penisul lui în vaginul ei, la fel cum beţişorul de la kohl este în recipientul său, astfel Mesagerul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a poruncit să fie lapidaţi.” (Abu Dawud) 

Pentru ca verdictul de lapidare să poată fi pus în aplicare, trebuie să fie îndeplinită una dintre 
următoarele două condiţii: 

 a. Dacă femeia sau bărbatul recunoaşte adulterul, ea sau el va fi pedepsit(ă). Abu Hurairah 
(Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

„Un bărbat din popor a venit la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) atunci când a fost în moschee. El i-a strigat: «Mesager al lui Allah, am comis adulter!» 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors cu spatele la el. Bărbatul a 
venit pe partea spre care şi-a întors Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) faţa 
şi a spus: «Mesager al lui Allah, am comis adulter!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) s-a întors din nou cu spatele la el. Bărbatul a venit pe partea spre care şi-a întors 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) faţa şi după ce a mărturisit şi a patra 
oara el însuşi adulterul, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a chemat şi i-a 
spus: «Eşti nebun?» El a spus: «Nu, Mesager al lui Allah.» Atunci, l-a întrebat: «Eşti 
căsătorit?» Bărbatul a răspuns: „Da, Mesager al lui Allah.” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: «Luaţi-l şi  pietruiţi-l!»”  (Bukhari) 

b. Patru bărbaţi drepţi trebuie să depună mărturie că bărbatul acuzat într-adevăr a comis 
adulter. Acest lucru este greu să întâmple şi are loc doar atunci când bărbatul expune deschis 
nelegiuirea sa.  

De-a lungul istoriei Islamice, această pedeapsă nu a fost pusă în aplicare cu excepţia câtorva 
cazuri şi anume atunci când însăşi persoana în cauza şi-a mărturisit vina. 

Pedeapsa demonstrează gravitatea faptei, iar motivul pentru asprimea ei pentru a proteja 
Umma (naţiunea) de la abaterea de la moralitate, astfel protejând-o de la decădere, genealogia nu 
este ascunsă şi nu apar probleme în căsătorie şi legate de moştenire. Aceasta protejează, de 
asemenea, Umma de boli şi epidemii.  

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

„O emigranţi (din Mecca la Medina) dacă sunteţi afectaţi de cinci lucruri şi eu caut 
refugiu la Allah Cel care le vede, niciun păcat imoral nu este comis făţiş într-o societate, 
fără ca Allah să trimită boli şi epidemii printre oameni, care nu au existat mai înainte...” 
(Ibn Majah)  

Cel mai rău tip de adulter este incestul66. 

Islamul, de asemenea, interzice homosexualitatea. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel 
Nobil, atunci când menţionează povestea neamului lui Lot: 

                                                 
65 Kohl: praf  negru folosit ca medicament pentru ochi sau pentru înfrumuseţare. Este ţinut într-un 

recipient şi se aplică cu un beţişor înmuiat în el, la fel ca şi rimelul 
66 Incest: legătură sexuală interzisă de lege şi de morală între copii şi părinţi sau între fraţi şi surori 
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„Şi când a venit hotărârea Noastră, am făcut Noi ca partea ei de sus să fie partea ei de 
dedesubt şi am trimis asupra ei ploaie de pietre de lut [ars], una după alta, ~ Însemnate de 
Domnul tău. Şi ele nu sunt departe de cei nelegiuiţi.” [Coran, 11:82-83] 

Lesbianismul este, de asemenea, interzis în Islam, fiind stabilite anumite pedepse pentru a 
eradica acest act păcătos. 

7. Islamul interzice risipirea averii orfanilor considerând acesta la fel cu încălcarea drepturilor 
celor săraci. Allah Preagloriosul spune: 

„Cei care mănâncă bunurile orfanilor pe nedrept, aceia mănâncă în pântecele lor foc şi ei 
vor arde în Iad.” [Coran, 4:10] 

Există o excepţie de la acest aspru avertisment şi anume atunci când cel care are grijă de orfan, 
este sărac, astfel, lui i se permite să ia o parte din averea orfanului în schimbul îngrijirii lui, pentru 
mâncare şi îmbrăcăminte. De asemenea, poate investi averea orfanului cu intenţia de a-l spori. 
Allah Preaînaltul spune: 

„... Cel care este înstărit să fie cumpătat, iar cel care este sărac să cheltuiască după 
cuviinţă67...” [Coran, 4:6] 

8. Mărturia mincinoasă şi sperjurul sunt considerate ca păcate distructive. Ele sunt în 
detrimentul societăţii deoarece au efect negativ asupra drepturilor oamenilor şi desfăşurării 
corecte al actului de justiţie. Aduce prejudicii atât martorului, atâta timp cât face o nedreptate, cât 
şi  victimei inocente prin privarea de dreptul său. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „«Nu ar trebui să vă informez despre cele mai grele şi mari păcate?» Ei au spus: «Da, o, 
Mesager al alui Allah!» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Asocierea 
de parteneri în adorare lui Allah şi a fi neascultător faţă de părinţi.» Apoi Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a îndreptat după ce a fost înclinat pe o parte (pe o 
pernă), şi a spus: «Şi vreau să vă avertizez împotriva mărturiei mincinoase.» şi a continuat să 
spună acest lucru până am crezut că nu se va opri.” (Bukhari) 

9. Jocurile de noroc. Acestea sunt atât o pierdere de bani cât şi de efort fizic fără niciun 
beneficiu nici pentru persoană, nici pentru societate. Allah Preaînaltul spune: 

 „O, voi cei care credeţi! Vinul, 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] 

Dacă cineva câștigă din jocurile de noroc, el aduce daune unei alte persoane, fără niciun drept. 
Bucuria câştigului este înşelătoare, îndemnând la noi jocuri pentru alt câştig. Dacă cineva pierde, 
el şi-a risipit banii pentru ceva ce nu aduce nici un beneficiu, iar dacă va rămâne fără bani va fi 
tentat să şi fure în speranţa ca, printr-un nou joc, va câştiga şi îşi va recupera banii. 

10. Jaful, crima, răspândirea fricii şi terorii în societate, perturbând astfel pacea şi securitatea. 
Allah Preaînaltul spune: 

„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 
rușine în lumea de acum, iar în Lumea de Apoi vor avea ei parte de chin mare.”  [Coran, 
5:33] 

 Sentinţa se dă în conformitate cu felul infracţiunii.  
                                                 

67 Poate să cheltuiască din bunurile respective o cantitate rezonabilă, cu titlul de remuneraţie de tutore 
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Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că: 

„Cei care jefuiesc şi ucid ar trebui să fie ucişi şi crucificaţi. Dacă ei au ucis fără să jefuiască, 
atunci ar trebui ucişi la rândul lor. Dacă ei au jefuit, dar nu au ucis, mâinile şi picioarele 
trebuiesc retezate în opoziţie (mâna dreaptă cu piciorul stâng). Dacă ei provoacă teamă şi 
groază, dar nu fură, atunci, trebuie alungaţi din localitate.” [Bayhaqi] 

11. A obţine un jurământ fals. A obţine în mod intenţionat un jurământ fals de la o persoană, cu 
scopul de a încălca dreptul cuiva, astfel „scufundând” persoana în Focul Iadului. Allah Preaînaltul 
spune:  

„Însă aceia care-şi vând făgăduinţa dată lui Allah şi jurămintele lor pe un preţ de nimic, 
aceia nu vor avea parte în Viaţa de Apoi; Allah nu le va vorbi lor, nici nu-şi va îndrepta 
privirea spre ei în Ziua Învierii şi nici nu-i va curăţi pe ei. Şi vor avea ei parte de chin 
dureros.” [Coran, 3:77] 

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

 „«Cel care îşi însuşeşte dreptul unui musulman printr-un jurământ fals, Allah va 
prescrie pentru el Focul Iadului şi va interzice pentru el Paradisul.» Ei, companionii (Allah 
să fie mulţumit de ei!), au întrebat: «Chiar dacă a fost ceva banal, o, Mesager al lui Allah?» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Chiar dacă a fost o ramură de 
Arak.»” (Muslim)       

12. Suicidul. Allah Preaînaltul spune: 

„Şi nu vă ucideţi voi înşivă! Allah este Îndurător [Rahim] cu voi! ~ Însă cel care 
săvârşeşte aceasta prin necumpătare şi fărădelege, pe acela Noi îl vom face să ardă în Foc, 
căci pentru Allah aceasta este un lucru uşor!” [Coran, 4:30-31] 

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

 „Oricine se aruncă de pe un munte, cu intenţia de a se sinucide, va intra la fel în Foc 
(Iad), aflându-se într-o cădere perpetuă pentru totdeauna; şi oricine bea otravă, 
sinucigându-se cu ea, el va căra otrava în mâna sa şi va bea din ea în Focul Iadului, unde va 
rămâne pentru veşnicie; şi cine se sinucide cu o armă de fier, va căra arma în mâna sa şi se 
va înjunghia cu arma sa în abdomen în Foc (Iad), unde va rămâne pentru veşnicie.”  
(Bukhari) 

13.  Minciuna, trădarea, înşelătoria şi ruperea promisiunii. Allah Preaînaltul 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!” [Coran, 8:27] 

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

 „Patru sunt caracteristicile care îl fac, pe cel care le posedă, un ipocrit adevărat; iar cel 
care posedă una dintre ele, posedă o trăsătură a ipocriziei, până ce se leapădă de ea: atunci 
când se are încredere în el, trădează; atunci când vorbeşte, minte; atunci când face un 
legământ, îl încalcă; atunci când se ceartă este obscen.” (Muslim) 

Într-o altă relatare de la Muslim, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
adăugat: 

„... Chiar dacă el se roagă, ţine Post şi şi afirmă că este musulman.” 
14. Boicotarea musulmanilor şi gelozia. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 
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„Nu vă urâţi unul pe altul, nu vă invidiaţi unul pe altul, nu vă întoarceţi spatele unul 
celuilalt, mai degrabă fiţi robii lui Allah şi fiţi fraţi. Nu îi este permis unui musulmani să îşi 
abandoneze fratele mai mult de trei zile.” (Muslim) 

15. Blestemul şi vulgaritatea. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Într-adevăr, un credincios nu blesteamă sau insultă şi nu este indecent în vorbire.” 
(Ahmad şi Tirmidhi)   

Chiar şi cu privire la duşmani, Islamul îi îndeamnă pe musulmani să ceară de la Allah 
Preaînaltul călăuzirea lor şi nu să-l invoce pe Allah împotriva lor.  Abu Hurairah (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat că i s-a cerut Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa): 

 „«Invoacă blestem asupra politeiştilor.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: «Nu am fost trimis pentru invocarea blestemului, ci am fost trimis cu îndurare.»” 
(Muslim)  

16. Zgârcenia. Bogăţia îi aparţine lui Allah. El a încredinţat-o oamenilor să o cheltuiască 
pentru ei înşişi şi pentru cei pe care-i au în întreţinere. De asemenea, trebuie să cheltuiască din ea 
pentru a-şi ajuta fraţii aflaţi la nevoie. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a căutat refugiu la Allah Preaînaltul de această caracteristică urâtă, care este zgârcenia. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a explicat ce se întâmplă într-o societate 
din cauza zgârceniei:  

„Evitaţi cruzimea şi nedreptatea pentru că, în Ziua Judecăţii, nedreptatea va fi un motiv 
pentru care cineva va fi aruncat în mai multe tipuri de întuneric. Feriţi-vă de zgârcenie, 
întra-adevăr, ea a distrus neamuri de dinaintea voastră. Aceasta i-a condus la vărsare de 
sânge şi să judece ilegalul ca fiind legal.” (Muslim) 

Islamul îi priveşte pe cei bogaţi care cunosc nevoile celor săraci dar nu-i ajută, departe de 
adevărata credinţă. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cea mai rea boală este zgârcenia.” (Ahmad)  
17. Extravaganţa şi risipa banilor peste măsură. Allah Preaînaltul spune: 

„Şi dă-i celui care ţi-e rudă ceea ce i se cuvine, ca şi sărmanului şi călătorului de pe drum 
[aflat la nevoie], însă nu risipi peste măsură, ~ Căci risipitorii sunt fraţii şeitanilor, iar 
Şeitan este nerecunoscător Domnului său!” [Coran, 17:26-27] 

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

 „Într-adevăr, Allah v-a interzis neascultarea faţă de mame, îngroparea fiicelor de vii, 
reţinerea dreptului cuiva în ciuda posibilităţii de returnare şi revendicarea lui (ceea ce nu 
este un drept legitim). Şi El a urât trei lucruri pentru voi: vorba lipsită de relevanţă, 
întrebările persistente şi irosirea bogăţiei.” (Muslim) 

18. Fanatismul şi extremismul în religie. Allah Preaînaltul spune: 

„Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea...” [Coran, 2:185] 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Cu adevărat, această religie este una uşoară şi nimeni nu va fi împovărat în religie, cu 
excepţia celui care se împovărează el însuşi.” (Nasa’i)  

 19. Îngâmfarea, mândria şi aroganţa. Allah Preaînaltul spune: 
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„Nu te întoarce de la oameni şi nu păşi pe Pământ cu semeţie, căci Allah nu-l iubeşte pe 
cel trufaş şi mândru! ~ Fii cumpătat în mersul tău şi scoboară glasul tău, căci cel mai urât 
dintre toate este glasul măgarului!” [Coran, 31:18-19] 

Cu privire la mândrie, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „«Cel care are în inima sa mândrie, cât greutatea unui bob de muştar, nu va intra în 
Paradis.» O persoană (dintre cei ce ascultau) a spus: «Omului îi place ca haina lui să fie bună şi 
pantofii să fie buni.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a remarcat: «Cu 
adevărat Allah este Cel Frumos şi El iubeşte frumosul. Cel mândru dispreţuieşte adevărul 
(din îngâmfare) şi  îi dispreţuieşte pe oameni.»”  (Muslim) 

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

 „Oricine îşi trage hainele (pe Pământ) din mândrie şi aroganţă, Allah nu o să se uite la el 
în Ziua Judecăţii.” (Bukhari) 

20. Spionarea oamenilor, căutarea greşelilor lor, bănuiala, şi calomnierea lor: 

„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 Iertător şi Îndurător [Tawwab, Rahim].” [Coran, 49:12] 

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

 „«Ştiţi ce este bârfa?» Ei, companionii, au spus: «Allah şi Mesagerul Său ştiu mai bine.» 
Atunci, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Bârfa înseamnă să vorbeşti 
despre fratele tău (musulman) într-un mod care lui nu-i place.» L-au întrebat: «Ce se 
întâmplă dacă fratele meu (musulman) este aşa cum spus eu?» El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: «Dacă el este aşa cum spui tu  atunci este bârfă, dar dacă nu este 
astfel, atunci este calomniere.»” (Muslim) 

21. A trage cu urechea. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă cineva ascultă vorbele celor care nu-l plac (ca el să asculte) sau se ascund de el, în 
Ziua Învierii în urechile sale va fi turnat plumb topit.”  (Bukhari) 

22. Bucuria de nenorocirea cuiva. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus:  

„Nu vă bucuraţi de nenorocirea fratelui vostru, pentru că Allah va trimite mila asupra sa 
şi o încercare asupra voastră.” (Tirmidhi) 

23. Amestecul în treburile altora. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„Face parte din comportamentul musulmanului abandonarea a ceea ce nu îl priveşte.”  
(Tirmidhi)  

24. Batjocorirea cuiva prin porecle, vorbe, acţiuni sau semne. În Islam, este interzis a 
desconsidera sau a ridiculiza pe cineva. Allah Preaînaltul spune: 

„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 nelegiuiţi.” [Coran, 49:11] 

25. Este interzis ca un judecător să fie nedrept în hotărârile sale, pentru că în Islam, judecătorul 
este considerat ca unul care pune în aplicare Legile lui Allah Preaînaltul. El deţine un rol executiv 
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şi nu unul legislativ. Dacă este nedrept, el trădează încrederea care i-a fost acordată. Allah 
Preaînaltul spune: 

„... Iar aceia care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt necredincioşi.” 
[Coran, 5:44] 

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

„Judecătorii sunt de trei tipuri, dintre care doi vor ajunge în Iad şi unul în Paradis. Un 
om care judecă împotriva a ceea ce este drept, cu bună ştiinţă, este cel care merge în Iad. Şi 
un judecător care nu ştie şi astfel încalcă drepturile oamenilor, este cel care va merge în Iad. 
Şi un judecător care se pronunţă în conformitate cu ceea ce este drept, va merge în 
Paradis.”  (Abu Dawud şi Tirmidhi) 

26. A închide ochii asupra adulterului comis de soţie. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Trei sunt cei la care Allah nu se va uita în Ziua Învierii: cel care este neascultător faţă 
de părinţi, femeia care imită bărbaţii ca aspect exterior şi la cel încornorat.” (Nasa’i) 

27. Asemănarea cu sexul opus. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a blestemat 
bărbaţii care vor să semene cu femeile şi femeile care vor să semene cu bărbaţii.” (Bukhari) 

28. A reaminti altora de favorurile făcute sau de bunătatea arătată de către tine. Allah 
Preaînaltul spune: 

„O, voi, cei care credeţi! Nu faceţi deşarte milosteniile voastre prin pomenirea lor şi prin 
necăjire, ca acela care cheltuieşte din averea lui de ochii lumii, fără să creadă în Allah şi în 
Ziua de Apoi, căci pilda lui este ca pilda unei stânci acoperite de colb peste care vine o ploaie 
abundentă şi o lasă goală. Ei nu au niciun folos din ceea ce au dobândit. Allah nu-i 
călăuzeşte pe cei necredincioşi.” [Coran, 2:264] 

29. A lua înapoi un cadou deja făcut. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: 

 „Cel care ia înapoi un cadou (care a fost deja dat) este la fel ca şi câinele care îşi înghite 
voma.” (Bukhari şi Muslim) 

30. A purta vorba, adică a informa o persoană despre ceea ce au spus alţii despre ea, cu scopul 
de a strica relaţiile sau cu alte intenţii rele. Allah Preaînaltul spune: 

„Nu da ascultare celui care juruieşte întruna şi e vrednic de dispreţ, ~ Defăimător, care 
umblă cu clevetiri,” [Coran, 68:10-11] 

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

„Cel care poartă vorbele nu va intra în Paradis.” (Muslim) 
Consecinţele nefaste ale clevetirii sunt bine cunoscute. Ea stârneşte ură şi duşmănie între 

oameni şi duce la ruperea legăturilor dintre ei, iar acest lucru este interzis de către Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care a spus: 

 „Nu este permis pentru un musulmani să-şi evite fratele mai mult de trei nopţi. Nu este 
permis ca atunci când se întâlnesc, unul să-şi întoarcă faţa de la celălalt şi al doilea să-şi 
întoarcă faţa de la primul şi cel mai bun dintre cei doi va fi cel care salută primul.” 
(Bukhari) 
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Purtarea vorbei poate conduce la gândire negativă şi spionaj între oameni pentru a afla 
adevărul despre cele spuse. De asemenea, poate atrage după ea alte păcate pe care Allah 
Preaînaltul le-a interzis: 

„... unele bănuieli sunt păcat! Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii!” [Coran, 
49:12] 

31. Aroganţa faţă de cei slabi, fie că este slăbiciune fizică, cum ar fi persoanele cu handicap 
sau cele bolnave, fie că este slăbiciune financiară, cum ar fi persoanele sărace, nevoiaşe sau cei 
peste care are autoritate. Allah Preaînaltul spune: 

„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] 

32. Prejudicierea moştenitorilor prin testament, pretinzând false datorii. Allah Preaînaltul 
spune: 

 „... după legatele testate sau plata datoriilor, fără prejudicierea [vreunuia]. [Aceasta 
este] porunca lui Allah, iar Allah este Atoateştiutor [şi] Blând [’Alim, Halim].” [Coran, 
49:12] 

 

Restricţii de la mâncare, băutură şi 
îmbrăcăminte 

 
1. Islamul interzice vinul şi toate tipurile de droguri care provoacă dependenţă, indiferent 

dacă ele sunt ingerate, inhalate sau injectate. Allah Preaînaltul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Vinul, 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! 
~ 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, 5:91-92] 

Pentru a-i avertiza pe cei care caută să câştige din vânzarea lor sau ajută în răspândirea lor, 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Allah a blestemat vinul, pe cel care-l bea, pe cel care-l serveşte, pe cel care-l vinde şi pe 
cel care-l cumpără, pe cel care-l presează, pe cel pentru care este presat, pe cel care-l 
transportă şi pe cel căruia îi este transportat.” 

(Abu Dawud)  
Astfel, Islamul, păstrează mintea şi alte simţuri intacte, ferite de orice le-ar putea afecta sau 

chiar distruge. De asemenea, urmăreşte protejarea oamenilor de la decădere. După cum se ştie, cei 
care beau alcool sau consumă droguri devin dependenţi şi doresc prin orice mijloace procurarea 
lor, chiar dacă aceasta înseamnă furt sau omucidere. Trebuie reţinut că se comit crime atroce sau 
infracţiuni împotriva onoarei sau castităţii din cauza acestor substanţe. De aceea, Islamul le 
consideră „mama” tuturor păcatelor mari. 
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2. Islamul a interzis consumarea mortăciunii, a cărnii de porc şi a celorlalte lucruri menţionate 
în Cartea lui Allah Preaînaltul: 

„Vă sunt oprite mortăciunea, sângele [scurs], carnea de porc, animalele cele asupra 
cărora a fost pomenit numele altcuiva decât al lui Allah [la junghierea lor], ce a pierit 
înăbuşit, lovit, în urma căderii sau împuns cu coarnele [de altă vită], ce a fost sfâşiat de fiare 
– doar dacă aţi junghiat [aceste vietăţi înainte de a muri] - ca şi vitele junghiate pe pietrele 
înălţate [ale idolilor] şi cele pe care le împărţiţi, prin tragere la sorţi, cu săgeţi. Acestea sunt 
pentru voi păcat.” [Coran, 5:3] 

Nu este permisă mâncatul din carnea peste care, la sacrificare, nu a fost pomenită numele lui 
Allah, fie că a fost intenţionat omis sau din uitare. Allah Preaînaltul spune: 

„Şi nu mâncaţi din cel peste care nu s-a pomenit numele lui Allah, căci aceasta este 
nelegiuire!” [Coran 6:121] 

Este interzisă carnea animalelor care au canini, cum ar fi: leii, leoparzii, sau lupii. De 
asemenea, este interzisă carnea păsărilor care au ghiare, cum ar fi: vulturii, şoimii sau alte păsări 
răpitoare. 

Sunt interzise toate tipurile de alimente, băuturi care sunt dăunătoare pentru organism, sau cum 
ar fi ţigările şi alte asemenea lucruri. Allah Preaînaltul spune: 

 „Şi nu vă ucideţi voi înşivă! Allah este Îndurător [Rahim] cu voi!” [Coran, 4:29] 
3. Este interzis ca bărbatul să poarte mătase şi aur, dar ele sunt permise pentru femei. Profetul 

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

 „Aurul şi mătasea au fost permise pentru femeile din Umma mea, şi interzise pentru 
bărbaţi.” (Nasa’i) 

Însă, nu este permis nici femeilor şi nici bărbaţilor să folosească la masă vesele din argint sau 
aur, pentru că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nu beţi din pahare de aur sau argint şi  nu mâncaţi din farfurii făcute din ele, pentru că 
acestea sunt pentru ei (cei necredincioşi), în această viaţă şi pentru noi în Viaţa de Apoi.” 
(Bukhari) 

 

Poruncile Islamului 
  

Următoarele lucruri sunt poruncite în Islam: 

1. Justeţea şi echitatea. Allah Preaînaltul 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.” 
[Coran, 16:90] 

Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!), primul calif al Islamului, a spus următoarele cuvinte 
atunci când a preluat conducerea musulmanilor: 

„Toţi pe care-i vedeţi puternici, sunt slabi în ochii mei, până când le i-au drepturile pe care le 
datorează şi cei slabi sunt puternici până când le dau drepturile lor. Supune-te mie, atâta timp 
cât eu mă supun lui Allah în ceea ce te priveşte...”  

Omul trebuie să fie drept atât cu rudele sale, cât şi faţă de cei străini. Allah Preamilosul spune: 



98 
 

„«Iar când spuneţi [ceva], fiţi drepţi, chiar când este vorba de o rudă apropiată şi ţineţi-
vă legământul faţă de Allah!» Acestea vi le-a poruncit [Allah], poate că voi vă aduceţi 
aminte!” [Coran, 6:152] 

Justeţea trebuie să fie mereu prezentă, atât faţă de musulmani, cât şi faţă de necredincioşi. 
Allah Preaînaltul spune: 

 „O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă împingă 
ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de 
evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este Bineştiutor [Khabir] a ceea ce faceţi voi!” 
[Coran, 5:8] 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil că dreptatea poate fi impusă cu forţa:  

 „Noi i-am trimis pe Trimişii Noştri cu semnele cele limpezi, am făcut să pogoare cu ei 
Scriptura şi Balanţa, pentru ca oamenii să fie cu dreptate şi am făcut să pogoare fierul, în 
care se află putere mare şi foloase pentru oameni şi pentru ca Allah să ştie cine Îl ajută pe El 
şi pe Trimişii Săi fără ca ei să fie văzuţi! Allah este Tare [şi] Puternic [Qawiyy, ’Aziz]. 
[Coran, 57:25] 

Explicând acest verset Sheikh Islam ibn Taymiyyah a spus: 

„Scopul trimiterii de Mesageri şi revelarea Cărţii este pentru ca oamenii să fie juşti, ceea ce 
se realizată prin îndeplinirea poruncilor lui Allah şi respectarea drepturilor creaţiilor Lui. 
Oricine se abate de la această Carte, este îndreptat cu «fierul».”  

2. A îi aşeza pe alţii înaintea propriei persoane. Acesta lucru va conduce la iubire adevărată 
şi dorinţe de mai bine faţă de oameni, iar rezultatul va fi clar simţit în cadrul societăţii. Astfel se 
pune baza, şi în acelaşi timp se întăresc legăturile individuale, fiind un indicator al dorinţei de a se 
ajuta reciproc. Allah Preaînaltul îi laudă pe cei care aşeză pe alţii înaintea propriei persoane: 

„... i-au preferat pe ei lor înşişi, chiar dacă ei erau în nevoie. Iar aceia care se feresc de 
zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care izbândesc.” [Coran, 59:9]  

3. Se porunceşte căutarea companiei celor drepţi şi se interzice căutarea companiei celor 
răi. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dat un exemplu 
excelent atunci când a arătat consecinţele companiei celor buni cât şi a celor răi. El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:   

„Exemplul dintre un companion bun (care stă cu tine) în comparaţie cu unul rău, este ca 
cea a vânzătorului de mosc şi cuptorul fierarului; de la primul vei putea fie cumpăra mosc 
fie să te bucuri de parfumul bun, în timp ce cuptorul ar arde fie hainele tale sau casa ta, fie 
ai avea un miros urât şi neplăcut.” (Bukhari) 

4. Islamul porunceşte ca musulmanii să depună eforturi pentru reconcilierea oamenilor, 
în cazul disputelor sau dezbinării lor. Allah Preaînaltul spune: 

„Nu este nimic bun în cea mai mare parte a vorbelor lor tainice, în afara acelora care 
poruncesc milostenia, fapta bună şi împăcarea între oameni. Iar aceluia care face aceasta, 
căutând mulţumirea lui Allah, îi vom dărui mare răsplată.” [Coran, 4:114] 

Reconcilierea între oamenilor are o mare răsplată, similară cu răsplata pentru Rugăciune, post 
şi alte acte obligatorii de adorare. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Să nu vă informez despre ceva mai bun decât Postul, Rugăciunea şi caritatea? 
Reconcilierea între oameni, pentru că, într-adevăr, dezbinarea între oameni este ceea ce 
dezrădăcinează religia.” (Abu Dawud şi Tirmidhi) 
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Islamul permite minciuna doar dacă aceasta aduce unitatea oamenilor şi previne dezbinarea lor. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nu este mincinoasă o persoană care încearcă să concilieze între oameni, pe timp de 
război, un soţ sau o soţie cu scopul de a-şi mulţumi partenerul.”  (Abu Dawud) 

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

„Un mincinos nu este cel care încearcă să aducă reconciliere între oameni şi vorbeşte bine 
(cu scopul de a evita o dispută) sau care vrea să aducă împăcarea.” (Bukhari) 

5. Se porunceşte ca musulmanii să impună virtute şi dreptate şi să prevină răul prin toate 
mijloacele posibile, fiecare după puterea lui.  Acesta este baza securităţii în societate care 
împiedică răspândirea nedreptăţii, corupţiei morale, şi asigură faptul că legea implementată este 
Shari’ah, şi nu legile pandemoniului68. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: 

 „Cel care vede ceva respingător să îl schimbe cu mâna lui şi dacă nu poate, cu vorbele 
lui, şi dacă nu poate, atunci să-l scoată din inima lui şi aceasta este cea mai slabă formă a 
credinţei.” (Muslim) 

Astfel, cei care sunt ignoranţi faţă de unele aspecte ale Islamului ar trebui învăţaţi şi cei care 
sunt nepăsători trebuie să fie avertizaţi. Astfel, corupţia morală va fi eradicată, iar cei care sunt 
drepţi vor fi ajutaţi şi Legea lui Allah este pus în aplicare şi respectat. Allah Preaînaltul spune: 

„Într-ajutoraţi-vă în împlinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu vă ajutaţi la păcat şi la 
nedreptate! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” [Coran, 5:2] 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a explicat care vor fi 
consecinţele dacă oamenii nu mai impun binele şi nu mai interzic răul. El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

„Exemplul unei persoane care respectă Legile lui Allah şi al unei persoane care le încalcă, 
este asemenea a două grupuri de persoane care s-au adunat pe o navă şi au decis să împartă 
locurile între ei. Un grup a primit puntea superioară, în timp ce celălalt grup a primit 
partea de jos a vasului. De fiecare dată când grupul de jos avea nevoie de apă, trebuia să 
treacă prin oamenii din partea de sus a navei. Oamenii din partea de jos s-au gândit astfel: 
«Dacă am face o gaură în partea noastră de navă, putem avea acces la apă fără a deranja 
oamenii din partea de sus a navei.» Dacă oamenii de pe partea de sus a navei ar aproba 
planul lor, atunci toţi oamenii ar fi pierduţi, iar dacă ei le-ar interzice, atunci toţi ar fi 
salvaţi.” (Bukhari)   

Allah Preaînaltul menţionează, de asemenea, pedeapsa pentru cei care nu opresc de la 
fărădelegi şi nu poruncesc la bine: 

„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] 

Islamul, cu toate acestea, a prescris câteva linii directoare şi principii care trebuie urmate 
atunci când se porunceşte binele şi se interzice răul: 

a. Cel care preia această sarcină, de a porunci binele şi a interzice răul, trebuie să aibă 
cunoştinţe vaste despre Islam, ca să nu îndepărteze persoana cu care vorbeşte de la religie. Sufyan 
bin Abdullah ath-Thaqafi a spus:   
                                                 

68 Pandemoniu: capitala imaginară al Iadului, locul unde domneşte corupţia şi dezordinea  
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 „«O, Mesager al lui Allah! Informează-mă despre un lucru pe care pot să-l fac repede.» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Spune: „Domnul meu este Allah, 
apoi fi statornic.”» Am întrebat: «O, Mesager al lui Allah, de ce ţi-e frică cel mai mult pentru 
mine?» Atunci, şi-a prins limba şi a spus: «Aceasta.»” (Tirmidhi) 

Ibn Hibban (Allah să aibă milă de el!) a spus: 

„Motivul pentru care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a prins 
limba şi a spus „aceasta” atunci când el ar fi putut să spună „limba” fără să-l prindă cu mâna, 
este pentru că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ştia foarte bine ceea ce 
i-a învăţat pe oameni, astfel el vroia să aplice ceea ce i-a învăţat, el (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) i-a spus celui care l-a întrebat: „Lucrul de de care mă tem cel mai mult, este 
ceea ce te-ar putea duce la numeroase încercări.”...astfel el i-a poruncit să se abţină de la a 
vorbi mult. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a aplicat ceea ce el ştia 
pentru a clarifica diferenţa între atunci când o persoană trebuie să caute ştiinţa şi atunci când 
trebuie să-şi împărtăşească ştiinţa.” 

b. Interzicerea unui lucru rău nu ar trebui să conducă la comiterea altuia. 
c. Persoana care îndrumă nu trebuie să facă ceea ce el însuşi interzice şi nici să neglijeze ceea 

ce el cere. Allah Preaînaltul spune: 

„O, voi cei care credeţi! De ce spuneţi voi ceea ce nu faceţi? ~ Este [o pricină de] mare 
mânie pentru Allah să spuneţi ceea ce nu faceţi!” [Coran, 61:2-3]  

d. Cel care porunceşte sau interzice trebuie să fie blând şi binevoitor. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Bunătatea nu se găseşte în orice, dar  înfrumuseţează, iar dacă este retrasă din ceva, 
urâţeşte.” (Muslim)   

e. Persoana care îşi asumă această sarcină, trebuie să suporte orice neplăcere cu răbdare. Allah 
Preaînaltul menţionează în Coranul cel Nobil, sfatul învăţatului Luqman pentru fiul său: 

„O, fiul Meu! Împlineşte Rugăciunea [As-Salat], porunceşte fapta bună, opreşte de la 
ceea ce este urât şi rabdă ceea ce vine asupra ta, căci aceasta este dintre lucrurile hotărâte 
[de Allah]!” [Coran, 31:17]  

6. Islamul porunceşte bunele maniere. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Cei mai buni credincioşi, în ceea ce priveşte credinţa, sunt cei care au cele mai bune 
maniere şi cel mai bun dintre voi este cel care este cel mai bun cu familia sa.” (Tirmidhi) 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), de asemenea, a subliniat 
recompensa primită pentru bunele maniere. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „«Cei mai iubiţi dintre voi, mie şi cei care vor sta cel mai aproape de mine în Ziua 
Judecăţii, sunt cei care au cele mai bune maniere. Şi cei mai urâţi dintre voi şi cei mai 
departe de mine în Ziua Judecăţii sunt cei care vorbesc mult, fără să judece şi 
mutafayhiqun.» Ei au întrebat:«O, Mesager al lui Allah, noi îi ştim pe cei care vorbesc mult dar 
cine sunt mutafayhiqun?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Toţi cei 
care vorbesc cu aroganţă»” (Tirmidhi)     

7. Islamul a poruncit actele de caritate. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 
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„Cu adevărat Allah este Cel Generos şi iubeşte generozitatea şi bunele maniere şi urăşte 
comportamentul urât.” [Tabrani în al-Awsat] 

8. Islamul porunceşte ca cel care emite judecăţi, să se informeze bine înainte de a face 
acest lucru. Allah Preaînaltul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Dacă vine la voi un nelegiuit cu o veste, chibzuiţi cu [mare] 
băgare de seamă, ca să nu pricinuiţi rău unui neam, din neştiinţă, şi să nu vă căiţi pentru 
ceea ce aţi făcut!” [Coran, 49:6]  

9. Islamul porunceşte ca oamenii să fie sinceri unii faţă de alţii: 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „«Religia înseamnă sinceritate.» Noi am întrebat: «Faţă de cine, o, Mesager al lui Allah?» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a zis: «Faţă de Allah, faţă de Cartea Lui, faţă 
de Mesagerul Lui, faţă de îndrumătorii musulmani (imami) şi faţă de comunitatea 
musulmană.»”  (Muslim) 

Sinceritatea faţă de Allah Preaînaltul presupune a crede în El, a dedica toate actele de adorare 
numai a Lui, Unicului, negând orice parteneri, care-i sunt asociaţi, şi declarând că El, este departe 
de orice imperfecţiune în Numele şi Atributele Sale. El, Preaînaltul, este Creatorul întregului 
Univers şi că tot ceea ce El voieşte se întâmpla şi ceea ce nu voieşte, nu se va întâmpla niciodată. 
Poruncile Lui trebuie respectate şi einterdicţiile Lui evitate. 

Sinceritatea faţă de Cartea Lui, presupune credinţa în această Carte sunt Cuvintele lui Allah, 
revelate de către El, şi că ea este ultima Scriptură Divină. Poruncile cuprinse în această Carte 
trebuiesc respectate ca fiind legi şi declarate ca atare, iar tot ceea ce este interzis, trebuie evitat. 

Sinceritatea faţă de Mesagerul Său se manifestă prin supunerea faţă de ceea el, Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a poruncit şi evitarea a tot ceea ce 
el a interzis. De asemenea, presupune iubirea şi respectul faţă de Mesagerul lui Allah(Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar Sunnah sa trebuie să fie urmată şi făcută cunoscută 
tuturor oamenilor. 

Sinceritatea faţă de îndrumătorii musulmani se manifestă prin ascultarea şi respectarea lor, cu 
excepţia cazului în care ar îndruma spre un păcat, caz în care trebuie arătată greşeala lor. Trebuie 
să fie susţinuţi în munca lor, ajutaţi şi trebuie evitată rebeliunea împotriva lor. Mai degrabă, 
trebuie sfătuiţi, amintindu-le de drepturile oamenilor. 

Sinceritatea faţă de masele de musulmani se manifestă prin călăuzirea lor spre ceea ce este bun 
şi benefic, atât în ceea ce priveşte religia, cât şi viaţa lumească. Trebuie sprijiniţi la nevoi şi 
protejaţi de rău. Omul trebuie să dorească fratelui său musulman ceea ce îşi doreşte propriei 
persoane şi trebuie să-i trateze aşa cum îi place lui însuşi să fie tratat.  

10. Islamul porunceşte generozitatea pentru că aceasta conduce la răspândirea afecţiunii 
sentimentale. Allah Preaînaltul ne-a trimis ca ghidare următorul verset, definind limitele 
generozităţii: 

„Şi nu ţine mâna înlănţuită în jurul gâtului tău (ca şi un zgârcit), dar nici nu o întinde de 
tot (nu risipi), ca să rămâi ocărât şi întristat (blamat de săraci şi de rude)!” [Coran, 17:29]  

11. Islamul a poruncit ascunderea defectelor oamenilor, scutirea lor de necazuri şi 
uşurarea de greutăţi. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

„Cine scuteşte un credincios musulman de una dintre greutăţile acestei vieţi lumeşti, 
Allah îl va scuti de una dintre greutăţile din Ziua Învierii; cine uşurează pentru cel care îi 
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este dator (are greutăţi cu rambursarea datoriei), Allah îi va uşura în această viaţă, cât şi în 
Viaţa de Apoi; cine ascunde defectele unui musulman, Allah va ascunde defectele lui în 
această viaţă şi în Viaţa de Apoi. Allah îşi ajută robul Său atâta timp cât el îşi ajută fratele.” 
(Muslim) 

12. Islamul a poruncit răbdare, atunci când este vorba  despre faptele de ascultare sau de 
abţinerea de la interdicţii. Allah Preaînaltul spune: 

„Aşteaptă cu răbdare Judecata Domnului tău, căci tu eşti sub ochii Noştri!” [Coran, 
52:48] 

De, asemenea este poruncită răbdare în diferitele încercări prin care Allah Preaînaltul îi 
testează pe robii Săi, cum ar fi: sărăcia, foametea, bolile şi frica. Allah Preaînaltul spune:  

„Vă vom încerca cu puţină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete şi de roade, dar 
binevesteşte celor răbdători, ~ Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo nenorocire, spun: «Noi 
suntem ai lui Allah şi noi la El ne întoarcem». ~ Aceia sunt cei peste care se pogoară 
Binecuvântarea Domnului lor şi Îndurarea Lui şi aceia sunt cei călăuziţi.” [Coran, 2:155-
157]  

13. Islamul porunceşte suprimarea furiei şi iertarea altora chiar dacă există capacitatea 
de răzbunare. Acest lucru întăreşte legăturile dintre membrii societăţii, îndepărtând tot ceea ce 
poate aduce duşmănie lui ruperea legăturilor. Allah Preaînaltul a promis recompensă mare şi i-a 
lăudat pe cei ce încearcă să dobândească aceste caracteristici. Allah Preagloriosul spune: 

 „Şi grăbiţi-vă spre Iertarea Domnului vostru şi spre Raiul cel întins cât Cerurile şi 
Pământul, pregătit pentru cei evlavioşi, ~ Care dau milostenii atât atunci când au parte de 
belşug, cât şi atunci când sunt la necaz, care-şi stăpânesc mânia şi care iartă oamenilor, căci 
Allah îi iubeşte pe cei care plinesc fapte bune” [Coran, 3:133-134]   

De asemenea, Islamul porunceşte răspunsul la o faptă urâtă cu una bună, cu scopul de a a 
apropia inimile şi de a suprima ura şi furia, descurajând astfel răzbunarea. Allah Preaînaltul 
spune: 

„Nu este fapta cea bună deopotrivă cu fapta cea rea. Respinge [fapta cea rea] cu cea care 
este mai bună şi iată-l pe acela care a fost între tine şi el duşmănie ca şi cum ar fi un prieten 
apropiat.” [Coran, 41:34]  

 

O viziune rapidă asupra câtorva  
ritualuri Islamice referitoare la bunele maniere 

 
Religia Islamică a introdus maniere diferite pe care musulmanii sunt încurajaţi să le respecte, 

cu scopul de a forma o personalitate complet Islamică. Amintim câteva dintre acestea: 

 
     ● Etichete la masă 
1. Cel care se aşează la masă să mănânce trebuie să înceapă menţionând numele lui Allah, 

spunând: „Bismillah” (În Numele lui Allah) şi la încheierea mesei trebuie să să-l laude şi să-i 
mulţumească lui Allah, spunând: „Al-hamdu lillaah” (toată lauda şi toate mulţumirile i se cuvin 
lui Allah). Cel care mănâncă trebuie să o facă din partea cea mai apropiata a farfuriei şi numai cu 
mâna dreaptă, pentru că mâna stângă, în general, este pentru  curăţirea lucrurilor neplăcute. 
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Omar ibn Abu Salamah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

 „Am fost un băiat sub îngrijirea Mesagerului lui Allah, iar când mâncam, mâna mea rătăcea 
peste tot în farfurie. Astfel, Mesagerul mi-a spus: «O, băiatule, menţionează Numele lui Allah, 
mănâncă cu mâna dreaptă, şi mănâncă din acea parte a vasului, care îţi este mai 
apropiată.» După ce m-a îndrumat, am mâncat întotdeauna în felul acesta.” (Bukhari) 

2. Nimeni nu trebuie să critice mâncarea sau să se plângă de ea, chiar dacă nu este plăcută la 
gust. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu critica 
niciodată mâncarea ce i se oferea; dacă îi plăcea, mânca din ea, iar dacă nu era pe gustul lui, 
nu se atingea de ea.” (Bukhari)  

3. Trebuie evitat mâncatul sau băutul în exces. Allah Preaînaltul spune: 

„... Mâncaţi şi beţi, însă nu întreceţi măsura, fiindcă El nu-i iubeşte pe cei care întrec 
măsura!” [Coran, 7:3] 

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

 „Omul nu umple niciun recipient, mai rău, decât stomacul său. Este suficient pentru fiul 
lui Adam să mănânce câteva îmbucături, pentru a-l umple. Iar dacă trebuie (să-l umple), 
atunci o treime să fie pentru mâncare, o treime pentru băutură și o treime pentru aer.” 
(Tirmidhi)  

4. Nu trebuie să se sufle sau să se răsufle  într-un vas. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) 
a spus: 

„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis suflarea sau 
răsuflarea într-un vas.”  (Tirmidhi)  

5. Nu se murdăreşte mâncarea sau băutura altora. 

6. Mâncarea ar trebui consumată alături de alţi oameni şi nu singuri. Un om a venit la  
Mesagerul lui Allah Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a 
spus: 

„«O, Mesager al lui Allah, noi mâncam dar nu ne săturăm.» El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Poate că voi mâncaţi separat?» Ei au răspuns: «Da.» El (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Adunaţi-vă să mâncaţi împreună, şi 
pomeniţi Numele lui Allah asupra ei, astfel mâncarea va fi binecuvântată pentru voi.»” (Abu 
Dawud şi Ibn Majah)  

7. Atunci când cineva este invitat la masă, în caz că doreşte să aducă pe cineva cu el, trebuie să 
ceară permisiunea gazdei.  

 „Un om dintre Ansari, Abu Shu’aib, a venit şi i-a spus sclavului său, măcelar: «Pregăteşte 
mâncare suficientă pentru cinci persoane, pentru că vreau să-l invit pe Profet, împreună cu alte 
patru persoane, văzând semne ale foamei pe faţa lui.» Abu Shu’aib le-a invitat, iar o altă persoană 
li s-a alăturat. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Abu Shu’aib: 
«Acest om ne-a urmat, astfel dacă îi permiţi, ni se va alătura, iar dacă vrei să se întoarcă, el 
va pleca.» Abu Shu’aib a spus: «Nu, i-am permis (el, de asemenea, este bine-venit la masă).»” 
(Bukhari)  

  

  ●  Etichete în cazul nevoilor fiziologice 
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1. Atunci când se intră la toaletă trebuie să facă o suplicaţie. Anas (Allah să fie mulţumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când intră la 
toaletă spunea: 

„Bismillah Allahumma inni a‘uudhu bika min al-kubthi wal-khabaa’ith.” 
„În numele lui Allah. O, Allah, caut refugiu la tine de djinii femei şi bărbaţi” 

(Bukhari)   
Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!)  a relatat: 

„Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ieşea de la 
toaletă, spunea: 

‘Ghufraanak’ 
(Iertare Ţie!) 

(Abu Dawud, Tirmidhi şi Ibn Majah) 
2. Atunci când omul răspunde chemării naturii nu ar trebui să se întoarcă cu faţa spre Qibla 

(direcţia Meccăi). 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „«Eu sunt cu voi ca un tată faţă de fiul său şi vă învăţ. Dacă răspundeţi chemării naturii, 
nu vă întoarceţi cu faţa spre Qiblah sau cu spatele.» El ne-a poruncit să folosim trei pietricele 
şi a interzis să folosim bălegar şi oase, şi ne-a interzis să folosim mâna dreaptă.” (Abu Dawud şi 
Ibn Majah) 

3. Cel care răspunde chemării naturii, trebuie să se ascundă. 

Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

„Ori de câte ori Profetul vroia să răspundă chemării naturii se retrăgea într-un loc unde 
nimeni nu-l putea vedea.”  (Abu Dawud) 

Nu trebuie să se folosească de mâna dreaptă pentru a curăţa murdăria. Profetul Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Când cineva dintre voi bea apă, el nu ar trebui să respire în vasul din care bea, şi când 
cineva dintre voi merge la toaletă, nu ar trebui să-şi atingă părţile intime sau să se cureţe cu 
mâna dreaptă.”(Bukhari) 

 

  Modalităţile prin care se cere permisiunea de a intra 
1. Persoana care vrea să intre în casă trebuie să ceară permisiunea. Allah Preaînaltul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Nu intraţi în alte case afară de casele voastre, înainte de a cere 
îngăduinţa şi a-i saluta pe sălăşluitorii lor!” [Coran, 24:27] 

2. Persoana care este în casă trebuie să ceară permisiunea de a intra într-o cameră. 

  „Dar când au ajuns copiii voştri la vârstnicie, să ceară îngăduinţă, aşa cum au cerut cei 
de dinaintea lor (bărbaţii ajunşi la maturitate).” [Coran, 24:59] 

Acest lucru este menit pentru protejarea gospodăriei şi pentru a proteja viaţa privată aşa cum 
este arătat în cuvintele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):  
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 „Un om se uita în camera Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) printr-o 
gaură a uşii, iar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a avut un dinte de 
pieptene cu care se scărpina. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  i-a spus: «Dacă 
aş fi ştiut că mă urmăreşti, ţi-aş fi scos ochiul cu acesta. Regula de a cere permisiunea a fost 
orânduită astfel încât nu trebuie să se uite necinstit (în casa oamenilor).»” (Bukhari şi 
Muslim) 

3. Nu trebuie să se insiste atunci când se cere permisiunea. Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Îngăduinţa se cere de trei ori. Dacă vi se dă, puteţi intra, altfel, mergeţi înapoi.” 
(Muslim) 

4. Cel care cere permisiunea de a intra trebuie să se facă cunoscut. Jabir (Allah să fie mulţumit 
de el!) a relatat: 

„Am venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a-l consulta cu 
privire la datoriile tatălui meu. Când am bătut la uşă, el a întrebat: «Cine e acolo?» Am răspuns: 
«Eu sunt.» El a spus: «Eu...eu...!» A repetat ca şi cum nu i-ar fi plăcut (ceea ce am spus).” 
(Bukhari)  

 
  ●  Moduri prin care se poate saluta 
Islamul încurajează ca membrii societăţii să se salute între ei cu „Salaam” pentru că acesta 

induce sentimente de simpatie şi respect. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!)   

„Nu veţi intra în Paradis până nu veţi crede, şi nu veţi crede până nu vă veţi iubi unii pe 
alţii. Să nu vă arăt eu, oare, un lucru pe care, dacă îl veţi face, vă veţi iubi? Răspândiţi 
pacea „Salaam” (salutul islamic) printre voi.”  (Muslim) 

Răspunsul la salutul islamic „Salaam” este un act obligatoriu. Allah Preaînaltul spune: 

„Dacă vi se dă bineţe, răspundeţi cu bineţe încă şi mai frumos sau [cel puţin] răspundeţi! 
Allah este Atoatesocotitor [Hasib].” [Coran, 4:86] 

De asemenea, Islamul a clarificat cine trebuie să iniţieze salutul: 

„Cel ce se află călare să salute pe cel ce merge pe jos, cel ce merge pe jos să salute pe 
acela care şade, iar grupul mic să salute un grup mare (de oameni), cel tânăr să salute pe cel 
vârstnic.”  (Bukhari şi Muslim) 

 

  ● Etichetele cu privire la aşezarea printre oameni 
1. Cel care intră sau părăseşte o adunare trebuie să-i salute pe toţi cei prezenţi. Profetul 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):  

„Dacă vreunul dintre voi soseşte într-o adunare, să-i salute pe cei de faţă şi să facă la fel 
atunci când vrea să plece. Prima urare de pace nu are un merit mai mare decât ultima.” 
(Abu Dawud) 

2. Oamenii trebuie să facă loc pentru ceilalţi. Allah Preaînaltul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Când vi se spune vouă: «Faceţi loc în adunări!», atunci faceţi voi 
loc şi vă va face şi Allah vouă loc [în Paradis]! Iar când se spune «Ridicaţi-vă!», atunci 
ridicaţi-vă voi şi Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi şi pe aceia 
cărora li s-a dat ştiinţa, căci Allah este bine ştiutor a ceea ce faceţi!” [Coran, 58:11] 
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3. Cel care intră la o adunare nu trebuie să ceară altora să se ridice să-i facă loc. Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Nicio persoană nu ar trebui să ridice altă persoană, ca apoi să stea în locul ei, ci trebuie 
să să spună: faceţi loc şi primiţi-l.” (Muslim) 

4. Dacă o persoană se ridică şi pleacă de la locul său, dacă se întoarce el are mai mult drept la 
acel loc. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spus: 

„Dacă o persoană se ridică de la locul său, el are mai mult drept asupra lui, dacă se 
întoarce.” (Muslim) 

5. Două persoane care stau împreună nu ar trebui despărţiţi decât în cazul în care s-a cerut 
permisiunea lor. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu este permisă separarea a doi oameni care stau împreună decât după ce s-a cerut 
permisiunea ambilor.” (Abu Dawud şi Tirmidhi) 

6. Două persoane nu ar trebui să vorbească separat în cazul în care este de faţă şi a treia 
persoană. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Când trei persoane staţi împreună, atunci doi dintre voi nu ar trebui să vorbească în 
secret, excluzând a treia persoană, până când nu sunteţi şi cu alţii, pentru că acest lucru l-ar 
mâhni.” (Bukhari şi Muslim)  

7. Nimeni nu trebui să stea în centrul unui cerc sau grup de oameni. Hudhaifah (Allah să fie 
mulţumit de el!)  a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Cel care stă în centrul unei întruniri este blestemat.” (Abu Dawud şi Tirmidhi)  
8. Oamenii care se reunesc nu ar trebui să se reţină unul pe celălalt cu discuţii fără sens ci ar 

trebui să-l pomenească pe Allah sau să pornească discuţii utile despre treburile lumeşti sau despre 
religie. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nicio persoană din reuniunea de oameni nu ar trebui să facă ceva ce displace celorlalţi.” 

 

  ●  Manierele în reuniunile de oameni 
Islamul acordă o atenţie deosebită impresiei generale a oamenilor care se adună la un loc, ca ei 

să-şi dorească să se reunească. De altfel, Islamul îşi îndeamnă adepţii să fie mereu curaţi, nu 
trebuie să aibă un miros neplăcut care deranjează, la fel, să fie bine îmbrăcaţi astfel vor fi plăcuţi 
la vedere. Islamul, de asemenea îi sfătuieşte să acorde o atenţie deosebită celui care vorbeşte, fără 
să-l întrerupă, iar atunci când traversează locul de întrunire să fie deosebit de atenţi să nu 
deranjeze. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus legat de 
întrunirile la Rugăciune de vineri (Jummu’ah):  

 „Cine se îmbăiază în ziua de vineri, se îmbracă cu cele mai bune haine ale sale, îşi pune 
un dram de parfum, dacă are, apoi merge la Rugăciunea de vineri (la moschee), şi are grijă 
să nu calce peste gâtul oamenilor, apoi se roagă ceea ce Allah i-a prescris, şi rămâne tăcut de 
când iese imamul până când îşi termină Rugăciunea, acesta va fi ispăşire pentru păcatele 
din săptămâna anterioară.” (Abu Dawud)   

Dacă cineva strănută, trebuie să spună: 

„Alhamdulillaah.”  
(Toată lauda i se cuvine lui Allah!) 
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Toţi cei care-l aud trebuie să spună: 

„Yarhamuk-Allahu”  
(Fie ca Allah să aibă milă de tine!) 

Cel care a strănutat trebuie să răspundă: 

„Yahdiikumullaah wa yuslihu baalakum” 
(Fie ca Allah să vă ghideze şi să vă îmbunătăţească situaţia) 

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

 „Când unul dintre voi strănută, să spună «Alhamdulillaah» şi fraţii săi (musulmani) să-i 
spună «Yarhamuk-Allahu». Dacă i s-a spus «Yarhamuk-Allahu», el trebuie să răspundă 
„Yahdiikumullaah wa yuslihu baalakum”. (Bukhari) 

Referitor la manierele referitoare la strănutat Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a 
relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

„Când unul dintre voi strănută, să-şi pună mâna la gură şi să-şi coboare vocea.” (al-
Hakim)  

Când pe cineva îl apucă căscatul, trebuie să încerce să se abţină cât mai mult posibil. Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Allah iubeşte strănutul şi urăşte căscatul. Atunci când unul dintre voi strănută şi-L 
laudă pe Allah este o datorie pentru fiecare musulman care-l aude, să-i spună « Fie ca Allah 
să aibă milă de tine!». Căscatul vine de la Şeitan. Atunci când unul dintre voi cască, trebuie 
să se abţină cât de mult poate. Când omul spune «Aawh!», Şeitan râde de el.” (Bukhari)  

Nimeni nu ar trebui să râgâie în public. Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:  

„Un om a râgâit în timp ce era în compania Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), iar el i-a spus: «Scuteşte-ne de râgâiala ta, pentru că cel mai sătul în 
această viaţă o va fi înfometat pentru cea mai lungă perioadă de timp în Ziua Învierii.” 
(Tirmidhi şi Ibn Majah) 

  

  ●  Manierele în timpul conversaţiei 
1. O persoană întotdeauna trebuie să fie atentă la cel care vorbeşte, fără să-l întrerupă, până 

când termină ceea ce are de spus. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) în timpul Pelerinajului de Adio, a cerut unuia dintre companioni, atunci când a început 
să vorbească: 

„Roagă-i pe oameni să tacă.” (Bukhari şi Muslim) 
2. Cel care vorbeşte trebuie să fie clar, şi să explice în mod adecvat ca cei care îl ascultă să 

poată înţelege. Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!), soţia Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a relatat: 

„Cuvintele Profetului au fost clare astfel încât oricine auzea, putea înţelege.” (Abu 
Dawud) 

3. Cel care vorbeşte, la fel ca şi cel care ascultă, trebuie să fie zâmbitori şi agreabili în 
exprimare. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:    

„Nu minimalizaţi nici o faptă bună, chiar dacă să îl întâlneşti pe fratele tău cu o faţă 
zâmbitoare.” (Muslim) 
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De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Există o sadaqa (caritate) care se acordă pentru fiecare articulaţie al corpului uman (ca 
un semn al recunoştinţei faţă de Allah) în fiecare zi în care soarele răsare. A judeca corect 
între două persoane este sadaqa, a ajuta un om cu animalul său ajutându-l să-l călărească 
sau  ridicându-i bagajele este de asemenea sadaqa, a spune un cuvânt bun este sadaqa, şi 
fiecare pas făcut pe drumul spre moschee pentru a oferi Rugăciunea obligatorie este, de 
asemenea, sadaqa, şi a elimina un lucru dăunător de pe drum este, de asemenea sadaqa.” 
(Bukhari) 

  

  ●  Manierele de a glumi 
Viaţa în Islam nu este, aşa cum cred unii, lipsită de divertisment. Un companion al Profetului 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Handalah al-Usaidi (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat: 

„Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!)  m-a întâlnit şi m-a întrebat: «Ce mai faci, o, 
Handalah?» El i-a răspuns: «Handalah a devenit ipocrit» Abu Bakr a spus: «Allah este 
departe de orice imperfecţiune! Ce vrei să spui?» Handalah a spus: «Atunci când suntem cu 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), el ne aminteşte de Iad 
şi de Paradis ca şi cum le-am vedea cu ochii, dar atunci când noi plecă din compania 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), devenim ocupaţi de soţiile, de 
copii şi bunurile noastre şi uităm multe.» Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 
«Pe Allah, acelaşi lucru mi se întâmplă şi mie.» Astfel, Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de 
el!) şi eu am plecat la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 
Eu i-am spus: «Handalah a devenit ipocrit, o, Mesager al lui Allah!» Mesagerul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cum aşa?» Eu am spus:« O 
mesager al lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când suntem 
cu tine, tu ne reaminteşti de Iad şi de Paradis ca şi cum ar fi în faţa noastră, dar ne 
despărţim de tine, devenim ocupaţi de soţiile, de copii şi bunurile noastre şi uităm multe.» 
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus atunci: «Pe El, 
în mâna Cui de se află sufletul meu, dacă vă menţineţi în starea în care vă aflaţi atunci când 
sunteţi cu mine, îngerii (coboară şi) şi vă strâng mâna în paturile voastre şi atunci când vă 
plimbaţi, dar mai degrabă, o, Handalah, există un timp pentru acest lucru şi pentru celălalt 
(şi a spus acesta de trei ori).»” (Muslim) 

Astfel Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a explicat că plăcerile permise 
şi autoîmprospătarea sunt ceva de dorit pentru ca omul să-şi recapete vitalitatea şi viociunea. 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a învăţat companionii 
manierele de a glumi atunci când i-a l-au întrebat: 

„«O, Mesager al lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) tu glumeşti cu 
noi?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: «Da, dar eu nu spun numai 
ceea ce este corect şi adevărat.»” (Tirmidhi) 

1. Se poate glumi prin acţiuni, la fel ca şi prin vorbe. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit 
de el!) a relatat că: 

„Era un om din rândul beduinilor, al cărui nume a fost Zaahir ibn Haram (Allah să fie mulţumit 
de el!)  Ori de câte ori a venit în Medina, pentru a rezolva ceva, el aducea Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) câte un cadou, precum brânză sau unt. De asemenea, când 
acesta pleca, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  îi pregătea câte un mic 
dar, cum ar fi curmale. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îl iubea şi 
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obişnuia să spună: «Zaahir este beduinul nostru şi noi suntem orăşenii săi.» Zaahir (Allah să 
fie mulţumit de el!) nu era o persoană frumoasă. Într-o zi, Zaahir (Allah să fie mulţumit de el!)  a 
părăsit deşertul şi a venit la Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, dar nu l-a găsit. El 
avea produse de vânzare şi a mers la piaţă. Când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a aflat de sosirea lui, s-a dus la piaţă să-l caute. Când a ajuns, el l-a văzut vânzându-şi 
marfa, cu sudoarea curgându-i pe faţă şi purtând haine de beduin, care nici ele nu aveau un miros 
plăcut. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  l-a îmbrăţişat strâns, din spate, 
în timp ce Zaahir (Allah să fie mulţumit de el!)  nu ştia şi nu putea vedea cine îl îmbrăţişa. Zaahir 
s-a speriat şi a spus: «Dă-mi drumul! Cine eşti?» Dar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a rămas tăcut. Zaahir (Allah să fie mulţumit de el!) a încercat să se elibereze din 
strânsoarea lui şi a început să se uite în dreapta şi în stânga. Când l-a văzut pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  s-a liniştit, lăsându-şi spatele pe pieptul Profetului. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să glumească cu el, spunând 
celor din jur: «Cine va cumpăra acest sclav? Cine va cumpăra acest sclav?» Apoi Zaahir 
(Allah să fie mulţumit de el!) s-a uitat la el şi s-a gândit la sărăcia sa extremă, deoarece nu era nici 
bogat, nici frumos. El a spus: «Îţi va fi greu să mă vinzi, o, Mesager al lui Allah.» Profetul (Allah 
să fie mulţumit de el!) a spus: «Tu nu eşti greu de vândut, tu eşti foarte iubit de Allah.»” (Ibn 
Hibban) 

2. Gluma nu trebuie să ajungă să rănească sau să supere pe cineva. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu este permis unui musulman să sperie alt musulman.” (Abu Dawud) 
De asemenea, a mai spus: 

„Nimeni să nu ia lucrurile fratelui său (la mânie) serios sau în glumă.” (Abu Dawud şi 
Tirmidhi)  

4. Persoana care glumeşte nu trebuie niciodată să mintă. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Vai de cel care atunci când îi face pe oameni să râdă, minte.Vai de el! Vai de el!” (Abu 
Dawud şi Ahmad) 

 

●  Maniere la vizitarea bolnavului 
Islamul încurajează cu fermitate vizitarea bolnavilor, fiind considerat un drept al musulmanului 

datorată fratelui său. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „Musulmanii au cinci drepturi unii asupra altora: să-şi întoarcă salutul, să fie vizitaţi 
atunci când sunt bolnavi, să asiste la funerarii, să accepte invitaţia şi să răspundă celui care 
a strănutat spunând «Yarhamuk-Allah.»”  (Bukhari şi Muslim) 

Despre răsplata ce primeşte musulmanul atunci când îşi vizitează fratele bolnav, Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricine vizitează un bolnav, primeşte răsplată continuă până când se întoarce.” 
(Muslim) 

 1. Cel care vizitează bolnavul trebuie să arate simpatie şi compasiune. ’Aishah b. Sa’d a relatat 
să tatăl ei a spus: 
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„Am fost bolnav în timp ce eram în Mecca, aşa că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!)  a venit să mă viziteze şi şi-a pus mâna pe fruntea mea apoi a şters pieptul şi burta 
mea şi a spus: «O, Allah, vindecă-l pe Sa’d..»” (Abu Dawud) 

2. Trebuie să se facă suplicaţii pentru bolnav. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Nu există un rob musulman, care dacă vizitează un bolnav a cărui timp nu a venit încă 
şi spune de şapte ori: 

«Asalullaah al-‘Adhiim, Rubb al-‘Arsh il-‘Adhiim an yashfiyak.» 
(Cer de la Allah Măreţul, Domnul Tonului Măreţ să te însănătoşească.) 

Iar el va fi vindecat.” (Abu Dawud şi Tirmidhi)  
 

  ●  Etichetele pentru exprimarea condoleanţei 
Condoleanţele au fost prescrise pentru a consola familia celui decedat uşurând durerea şi 

suferinţa lor. Mesagerul lui Allah  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Niciun credincios nu-şi consolează fratele aflat în suferinţă fără ca Allah să nu-l îmbrace 
în podoabele onoarei în Ziua Judecăţii.” (Ibn Majah) 

1. Trebuie făcute suplicaţii pentru familia celui decedat, de asemenea, trebuie încurajaţi să aibă 
răbdare şi să se gândească la răsplata primită de la Allah Preaînaltul pentru suferinţa prin care 
trec. 

Osamah ibn Zaid (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„Un fiu al uneia dintre fiice al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era 
pe moarte aşa că a trimis pe cineva să-l cheme pe Profet. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) i-a trimis mesajul: «Tot ceea ce Allah ia, este pentru El, şi tot ceea ce dă, este 
pentru El, şi totul are un termen limită fixat, în această lume, deci ar trebui să fii 
răbdătoare şi să speri la răsplata lui Allah.» Apoi, ea a trimis din  nou după el, jurând că ar 
trebui să vină. Mesagerul lui Allah s-a ridicat şi aşa au făcut şi Mu’adh bin Jabal, Ubai bin Ka’b şi 
’Ubada bin as-Samit. Când Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a intrat în casă, ei i-au adus copilul care respira greu, Mesagerul lui Allah  (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să plângă, la care Sa’d bin ’Ubada l-a întrebat: 
«Tu plângi?» Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: 
«Allah este Milostiv numai cu aceia dintre robii săi care sunt milostivi faţă de alţii...»” 
(Bukhari şi Muslim)  

2. Trebuie să se facă suplicaţii lui Allah Preaînaltul ca El, să arate milă faţă de cel decedat. 
Imamul Ash-Shafa’i prefera ca familiei celui decedat să i se spună: 

„Fie ca Allah să te răsplătească din abundenţă, să-ţi dea răbdare şi să-l ierte pe cel decedat.”  
3. Este de preferat să se prepare mâncare pentru familia celui decedat. Mesagerul lui Allah 

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

„Pregătiţi hrană pentru familia lui Ja’far, pentru că, într-adevăr a venit ceva ce i-a 
preocupat.” (Abu Dawud şi Tirmidhi) 

 

      ●  Maniere de a merge la culcare 
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1. Când cineva merge la culcare trebuie să menţioneze Numele lui Allah, să se culce pe partea 
dreaptă, asigurându-se că nu există ceva ce l-ar putea deranja. Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Când unul dintre voi merge la culcare, trebuie să cureţe aşternutul cu tivul 
veşmântului, să spună «În numele lui Allah», căci nu se ştie ce putea să ajungă acolo după 
ce el a plecat. Dacă vrea să se întindă ar trebui să o facă pe partea dreaptă şi să spună: 

«Subhaanak-Allahumma Rabbi bika wada’tu janbi, wa bika arfa’uhu. In amsakta nafsi, 
faghfir lahaa. Wa in arsaltahaa, fahfadh-haa bimaa 

 tahfadhu bihi ’ibaadak as-saalihiin.» 
(Slavă Ţie, Domnul meu, îmi întind trupul (pe pat) şi prin mila Ta mi-l ridic. Dacă Tu 

îmi iei sufletul, iartă-l, dar dacă îl eliberezi, păzeşte-l de ceea ce ai păzit pe slujitorii Tăi 
credincioşi.)” 

(Bukhari şi Muslim) 
2. La trezire trebuie să se facă suplicaţiile făcute de Profetul Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Hudhaifah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mergea la 
culcare, spunea: 

«Bismika amuutu wa ahyaa.» 
(În Numele Tău eu mor şi eu trăiesc.) 

Iar la trezire spunea: 
« Alhamdulillaah-illadhi ahyaanaa ba’da maa amaatanaa wa ilayh-in-nushuur» 

(Toată lauda se cuvine lui Allah, căci ne-a trezit la viaţă după ce ne-a pus în braţele 
morţii. La El este întoarcerea.) 

(Bukhari) 
3. Oamenii ar trebui ar trebui să se retragă devreme la culcare, exceptând cazurile de 

necesitate. 

„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ura să se doarmă înainte de 
rugăciunea de noapte (Isha) şi să vorbească după.” (Bukhari şi Muslim)  

4. Este displăcut dormitul pe burtă. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:  

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trecut lângă o 
persoană care era întinsă pe burtă, şi l-a lovit cu piciorul spunându-i: «Cu adevărat, Allah urăşte 
acest mod de a sta culcat.»” (Tirmidhi) 

Atunci când cineva se culcă trebuie să-şi ia toate măsurile de precauţie pentru a preveni orice 
fel de prejudicii. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Focul este duşmanul vostru. Deci când mergeţi la culcare, stingeţi-l.” (Bukhari şi 
Muslim)  

  

      ●  Manierele de apropiere de soţ/soţie 

1. Înainte de a avea relaţii conjugale, trebuie menţionată Numele lui Allah în maniere descrisă 
de Profetul nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El a spus:   
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 „Dacă vreunul dintre voi, atunci când vine la soţia sa (pentru relaţii conjugale) spune: 
«În Numele lui Allah! Protejează-ne de Şeitan ţine-l departe pe Şeitan de ceea ce ne vei 
dărui (descendenţi)!» apoi, dacă Allah îi va dărui un copil, Şeitan nu-l va răni.”  (Bukhari)  

2. Cei care sunt căsătoriţi trebuie să se simtă bine împreună.  

„Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus lui Jabir (Allah să fie mulţumit 
de el!):  «Ești căsătorit, o, Jabir?» Am răspuns: «Da.» A întrebat Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Cu o virgină sau cu o femeie care a mai fost 
măritată?» Jabir a răspuns: «Cu o femeie care a mai fost măritată.» El (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: «De ce nu te-ai căsătorit ci o virgină, ca să te poţi distra cu ea, 
să o faci să râdă, şi ea să te facă să râzi.»” (Bukhari si Muslim)   

Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat : 

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a sărutat atunci 
când el ţinea Post.” (Bukhari şi Muslim)  

3. Cei doi căsătoriţi se pot bucura unul de celălalt, aşa cum le place, cu condiţia explicată de 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) lui Omar (Allah să fie 
mulţumit de el!) atunci când a venit spunând: 

 „«O, Mesager al lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt distrus!» El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Şi ce anume te-a distrus?» El 
(Allah să fie mulţumit de el!) a răspuns: «Am schimbat (poziţia)  cu soţia în această noapte!» 
Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu i-a răspuns până când acest 
verset a fost revelat: 

„Soţiile voastre sunt ogor pentru voi. Veniţi la ogorul vostru când şi cum voiţi,...” [Coran, 
2:223] 

Cu toate acestea, soţul trebuie să se abţină de la anus şi atunci când femeia este la 
menstruaţie69.”  (Tirmidhi şi Ibn Majah) 

4. Bărbatul nu ar trebui să se retragă imediat după ejaculare până când nu a fost satisfăcută şi 
soţia lui.  

5. Ceea ce se întâmplă între cei doi soţi trebuie să rămână un lucru secret. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

Cu adevărat, cel mai rău lucru în faţa lui Allah, în Ziua Judecăţii, este acela când un om 
se apropie de soţia sa în intimitate, răspunzându-i prin afecţiune, iar el, apoi, dezvăluie 
secretele ei.” (Muslim) 

 

    ●  Manierele călătoriei 
1. Înainte ca cineva să pornească într-o călătorie trebuie să se asigure că a returnat toate 

lucrurile care erau la el proprietarului de drept, să-şi rezolve toate datoriile, şi să lase familiei sale 
proviziile necesare pentru perioada în care el lipseşte. De asemenea, trebuie să returneze orice a 
luat pe nedrept, proprietarului de drept. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus:  

„Cine a greşit faţă de fratele său ar trebui să-i ceară iertare înainte de moartea sa, 
deoarece, în Iad, nu o să existe nici Dinar nici Dirham. El ar trebui să-şi asigure iertarea în 
această viaţă, înainte ca unele dintre faptele sale bune să fie luate şi plătite pentru fratele 
                                                 
69 De asemenea este valabil şi pentru sângerarea postnatală 
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său, sau, în cazul în care el nu are nici o faptă bună, unele dintre faptele rele ale fratelui său 
să fie luate şi înscrise pentru el (în Iad).” (Bukhari)   

2. Este neplăcut ca cineva să călătorească singur, excepţie fiind cazul în care persoana nu 
găseşte pe nimeni să-l însoţească. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a 
spus unei persoane care a ajuns dintr-o călătorie: 

„«Cine te-a însoţit?» El a răspuns: «Nimeni nu m-a însoţit.» Atunci Mesagerul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Un călător singuratic este un diavol, 
doi sunt doi diavoli, iar trei sunt un grup de călători.»” (al-Hakim) 

3. Cel care călătoreşte trebuie să-şi aleagă o companie bună, şi ar trebui ca unul dintre ei să fie 
ales ca lider. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă trei persoane se pregătesc de o călătorie, unul dintre ei ar trebui să fie lider.” (Abu 
Dawud) 

4. Cel care se întoarce din călătorie trebuie să-şi anunţe familia de sosirea lui. Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea acest lucru, făcând mai ales referire la sosirea pe 
timpul nopţii. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă unul dintre voi lipseşte o perioadă lungă de timp, să nu intre la familia lui (atunci 
când se întoarce) noaptea.” (Bukhari şi Muslim)  

5. Cel care pleacă în călătorie ar trebui să-şi anunţe prietenii şi să-şi ia adio de la familie. Iar 
întoarcerea lui la familie nu trebuie amânată, ci făcută imediat cum este posibil. Profetul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Călătoria este o parte din pedeapsă, la fel cum o persoană ar fi împiedicat să mănânce, 
să bea şi să doarmă. Dacă unul dintre voi îşi termină treaba, să se grăbească la familia lui.” 
(Bukhari şi Muslim)  

 

●  Manierele de folosire a locurilor publice 
Există anumite maniere, care ar trebui respectate atunci când se foloseşte o proprietate publică. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a arătat felul în care trebuie 
acţionat la traversarea drumurilor sau căilor de acces. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus:  

 „«Evitaţi să vă aşezaţi pe drumuri.» Ei (companionii) au spus: «Mesager al lui Allah, nu 
avem alt loc unde să ne întrunim.»  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a spus atunci: «Dacă trebuie să o faceţi, atunci daţi-i drumului dreptul său.» Ei au 
întrebat: «Şi care este dreptul drumului?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
răspuns: «Coborârea privirii, a nu aduce prejudicii altora, a răspunde la salut şi a impune 
binele şi a interzice răul.»” (Bukhari şi Muslim)  

Într-o altă relatare, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spune: 

„... să-i ajuţi pe toţi cei care au nevoie şi să-l îndrumi pe cel pierdut.” (Abu Dawud) 
1. Trebuie protejată proprietatea publică şi evitată vandalizarea ei. Profetul Mohammed (Pacea 

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

„«Feriţi-vă de două lucruri care atrag după ele blestemul.» Companionii au întrebat: «Care 
sunt acele lucruri care aduc blestemul?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
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spus: «Să vă uşuraţi pe drumuri sau la umbră, unde oamenii se adăpostesc şi se odihnesc.»” 
(Muslim) 

2. Cel care circulă pe stradă ar trebui să nu aibă asupra lui lucruri care ar putea răni pe alţii. 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Când cineva dintre voi trece prin moscheea noastră sau prin piaţa noastră având la el 
săgeţi, să le ridice deasupra capului lor, ca nu cumva să rănească vreun musulman.” 
(Bukhari şi Muslim) 

 

●  Modalităţile de a face comerţ 
În Islam, comerţul este legal şi permis, el fiind un schimb de produse dintre vânzător şi 

cumpărător. Dar atunci când se provoacă daune oricăruia dintre ei, atunci comerţul devine ilegal 
şi interzis. Allah Preamăreţul spune: 

„O, voi cei care credeţi! Nu vă mâncaţi averile voastre unii altora pe nedrept,..” [Coran, 
4:29] 

1. Islamul a considerat că profiturile realizate din comerţ sunt cele mai pure şi bune mijloace 
de trai. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat de cel mai bun şi 
pur mod de a-şi câştiga cineva existenţa, iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
răspuns: 

„Cel mai bun venit este cel câştigat prin muncă cinstită, efectuată în mod corespunzător.”  
(Ahmad) 

2. Islamul a poruncit ca persoana care conduce o afacere să fie veridică, cinstită. Mesagerul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Un negustor musulman, care este sincer şi de încredere, în Ziua Judecăţii va sta alături 
de martiri.” (al-Hakim)  

3. Cel care vinde un produs şi ştie de o greşeală al acestuia trebuie să o aducă la cunoştinţa 
cumpărătorului. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu este permis pentru nimeni să vândă ceva, cu excepţia cazului în care el precizează 
orice defecţiune ar exista, sau oricine ştie despre ea trebuie, de asemenea, să o specifice.” 
(Ahmad) 

4. Nimeni nu ar trebui să înşele. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că: 

„Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trecut pe lângă un 
morman de alimente, şi-a băgat mâna în  mijlocul acestuia şi a simţit apă pe degete. El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ce este acesta, o vânzător de alimente?» El 
a răspuns: «A fost lăsat afară în ploaie, o, Mesager al lui Allah!» Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nu puteai să-l pui deasupra alimentelor astfel 
ca oamenii să poată să vadă? Cine înşeală (oamenii) nu este dintre noi,»” (Muslim)  

5. Oamenii trebuie să spună mereu adevărul în afacerile lor, să nu mintă. Mesagerul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

 „Vânzătorul şi cumpărătorul pot anula sau confirma înţelegerea lor până sau despărţit 
sau după ce s-au despărţit, iar dacă au spus adevărul (au fost cinstiţi) înţelegerea lor va fi 
binecuvântată, dar dacă au ascuns ceva şi au minţit, binecuvântarea din înţelegerea lor va fi 
ştearsă.” (Bukhari)   
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6. Cel care vinde sau cumpără trebuie să fie binevoitor, deoarece comerţul este un mijloc de a 
consolida relaţiile dintre oameni şi trebuie să fie departe de materialism, care distruge aceste 
relaţii umane şi frăţeşti. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „Fie ca Allah să aibă milă de bărbatul care este binevoitor atunci când vinde, cumpără 
sau cere rambursarea unui împrumut.” (Bukhari)  

7. Cel care face comerţ nu ar trebui să jure. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Aveţi grijă şi nu juraţi atunci când faceţi comerţ, pentru că dacă este fals (jurământul), 
vânzătorul va vinde, dar binecuvântarea va fi ştearsă.” (Muslim) 

8. În Islam, vânzătorul este încurajat să accepte returnarea mărfii în cazul în care persoana 
regretă cumpărarea mărfii. 

„Oricine ia înapoi ceea ce a vândut fratelui său, Allah îi va lua înapoi (pedeapsa) pentru 
greşelile sale în Ziua Judecăţii.” (Abu Dawud şi Ibn Majah) 

Acestea sunt câteva dintre manierele şi etichetele pe care Islamul le-a prescris, dar există multe 
altele, dar din cauza conciziei, nu le putem prezenta aici. Este important să ştim că nu există nici o 
latură a vieţii pentru care să nu existe un verset Coranic sau un Hadith Profetic. Astfel, viaţa unui 
musulman va deveni un acte de adorare iar faptele bune se vor înmulţi. 

 

Concluzie 
 

Vom încheia această carte cu declaraţiile a doi oameni care au îmbrăţişat Islamul. 

F. Filweas 69F

70 afirmă: 

„Occidentul suferă de un imens gol spiritual, pe care nici un principiu sau credinţă nu ar 
putea umple să aducă fericirea. În ciuda prosperităţii (aşa-zisă prosperitate economică) precum 
şi a satisfacerii nevoilor fizice ale oamenilor, omul din occident are încă un sentiment de 
inutilitate în viaţa sa. El se întreabă: „Pentru ce trăiesc? Încotro mă îndrept? De ce? Nimeni nu 
i-a dat până acum un răspuns satisfăcător. Din păcate, el nu ştie, că răspunsurile se găsesc în 
Religia cea Dreaptă, despre care el nu cunoaşte mai mult decât nişte idei preconcepute şi 
îndoieli. Cu toate acestea, razele de lumină au început să strălucească şi zorii au început să 
apară pentru câţiva occidentali, chiar dacă într-un număr mic, ei au început să îmbrăţişeze 
Islamul, iar omul din occident a început să vadă cu proprii ochi cum bărbaţi şi femei 
implementează Islamul în viaţa lor, trăind după învăţăturile sale. În fiecare zi câţiva oameni 
îmbrăţişează Religia cea Adevărată, şi acesta este doar începutul...”  

Deborah Potter 70F

71afirmă: 

                                                 
70 Un ofiţer al Marinei Britanice care a participat  la Primul şi al Doilea Război Mondial. A fost crescut în 

mediu Creştin iar această cultură i-a fost adânc invederată. În ciuda acestui fapt el a îmbrățișat Islamul în anul 1924 
după ce citit Coranul cel Nobil și diverse cărţi din literatira Islamică de specialitate. Citatul  a fost preluat din cartea 
„Ce spune ei despre Islam.” de Imad-ud-Deen Khaliil 

71 Născută în anul în Traverse Michigan, a absolvit Jurnalismul la Univeristatea din Michigan. Citatul a 
fost preluat din cartea „Ce spune ei despre Islam.” de Imad-ud-Deen Khaliil 
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Islamul, care este Legea lui Dumnezeu, este evident în natura din jurul nostru. Munţii, 
oceanele, planetele şi stelele care se mişcă pe orbite numai din porunca lui Allah. Ele sunt într-o 
stare de supunere faţă de porunca lui Allah, Creatorul lor, aşa cum sunt personajele într-o 
poveste, şi la Allah este cel mai bun exemplu. Ei nu vorbesc şi nu acţionează decât dacă 
Creatorul hotărăşte astfel pentru ei. Astfel, fiecare atom în acest Univers, chiar dacă sunt obiecte 
neînsufleţite se află într-o stare de supunere. Cu toate acestea, oamenii sunt o excepţie de la 
această regulă, pentru că Allah le-a dat libertatea de a alege. Ei au posibilitatea să se supună lui 
Allah, sau să-şi stabilească propriile legi şi Religia care o doresc. Din păcate, de cele mai multe 
ori, ei au ales a doua variantă. Oamenii din Europa şi America au îmbrăţişat Islamul în număr 
foarte mare deoarece au simţit setea pentru pacea minţii şi încredere spirituală. Mai degrabă, un 
număr de Creştini orientalişti şi predicatori, care iniţial au început munca lor cu scopul de a 
distruge Islamul şi a evidenţia presupusele neajunsuri ale sale, au devenit ei înşişi musulmani. 
Acest lucru se datorează faptului că dovada adevărului este decisivă şi nu există nicio modalitate 
de a o distruge.”  

 

 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/  

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/
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