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În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător

Cuvânt înainte
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

Islamul este religia lui Allah, revelată tuturor Profeţilor şi Mesagerilor, de

la Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) până la Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah Preaînaltul spune1:
„[Unica] Religie acceptată de Allah este Islamul…” [Coran, 3:19]

Fiecare Profet şi-a chemat poporul să creadă în Unicitatea lui Allah şi să Îi
dedice toate actele de adorare doar Lui, Unicul, fără a-I asocia parteneri. Allah
Cel Măreţ 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 2 şi nu vă despărţiţi
întru ea!» Li se pare prea mare politeiştilor aceea la care tu îi chemi 3. Allah îi alege [pentru
aceasta] pe aceia pe care El voieşte şi îi călăuzeşte către El pe aceia care se căiesc.” [Coran,
42:13]

Înainte de venirea Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!), Profeţii au fost trimişi doar pentru comunităţile lor,iar legile pe
care trebuiau să le implementeze de la Allah au fosttrimise doar pentru o anumită
perioadă de timp. Atunci când un Profet a murit, iar oamenii au deviat de la
Mesajul pe care l-au primit, Allah a trimis un alt Profet pentru a-i călăuzi, din nou,
pe Calea cea Dreaptă. Acest nou Profet trimis i-a ghidat din nou pe oameni la
adorarea lui Allah, Unicul, fără a-I asocia parteneri. Allah Atotputernicul spune în
Coranul cel Nobil:
1

În această carte, atunci când spunem Allah spune…, utilizăm traducerea sensurilor cuvintelor din versetele
respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub toate aspectele, cu excepţia
lui Allah
2
Devoţiunea exclusivă faţă de Allah Cel Unic
3
Întemeiaţi şi păstraţi religia monoteistă
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„Noi am trimis la fiecare comunitate un Trimis [ca să le zică]: «Adoraţi-L pe Allah
şi ţineţi-vă departe de Taghut 4!» Pe unii dintre ei i-a călăuzit Allah, însă altora le-a fost
hărăzită rătăcirea. Purcedeţi prin lume şi vedeţi care a fost sfârşitul celor care i-au socotit
mincinoşi [pe Trimişii Noştri]!” [Coran, 16:36]

Ultimul dintre Profeţi şi Mesageri a fost Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El a fost trimis după o perioadă lungă de
timp în care niciun Profet nu a mai fost trimis vreunei comunităţi. El (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este ultimul dintre Mesageri şi Profeţi, iar
Mesajul său este ultimul Mesaj Divin trimis omenirii. Allah Preaînaltul 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]

Datorită faptului că acest Mesaj este ultimul trimis omenirii, el are
nenumărate caracteristici distinctive, care-l deosebesc de mesajele anterioare. De
asemenea, acesta conţine principii adaptate tuturor evenimentelor din trecut,
precum şi pentru cele din viitor până la sfârşitul lumii. Allah Preaînaltul spune:
„Şi Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare pentru lumi.” [Coran, 21:107]

Acest Mesaj trimis Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) cuprinde toate aspectele referitoare la indivizi, societatea în
care trăiesc şi la interacţiunea dintre ei. Este, de asemenea, potrivit tuturor
timpurilor şi locurilor. Allah Cel Milostiv spune:
„…Aceia care nu cred sunt astăzi deznădăjduiţi [că ar mai putea] să vă îndepărteze
de la religia voastră. Deci, nu vă mai temeţi de ei, ci temeţi-vă de Mine! 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]

Deoarece toleranţa este o caracteristică distinctivă a credinţei Islamice,
vom aduce la lumină modul în care aceasta este pilonul tuturor principiilor.
Musulmanii sunt obligaţi să efectueze acte de adorare conform celor mai bune
abilităţi. Allah Preaînaltul spune:
„Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putinţa lui….” [Coran, 2:286]

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„Aderaţi la ceea ce v-am lăsat, pentru că oamenii dinaintea voastră au fost distruşi
din cauza întrebărilor şi neînţelegerilor cu Profeţii lor. Dacă v-am interzis ceva, atunci
staţi departe de aceasta, iar dacă v-am poruncit ceva, atunci faceţi-l cât mai mult posibil.”
(Bukhari)

Motivul pentru care despovărarea şi toleranţa sunt baza sistemului legislativ
Islamic este acela că acesta este un sistem legislativ Divin, care ia în considerare
natura emoţională şi capacităţile oamenilor. Allah Cel Atoateştiutor spune:
„… El v-a ales pe voi şi nu v-a impus în religie nicio greutate…” [Coran, 22:78]
4

După unii comentatori, prin At-Taghut se au în vedere diavolii, idolii şi toate falsele divinităţi
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Sistemul Islamic de drept este într-adevăr un sistem corect, uşor de aplicat,
fiind în favoarea atenuării dificultăţilor întâmpinate. Atunci când este înţeles
corect, este iubit de toţi cei care aud de el. Este o plăcere punerea lui în practică şi
acest lucru este confirmat chiar şi de către nemusulmani. Egalitatea şi
corectitudinea cu care oamenii sunt trataţi se aplică tuturor, indiferent de bogăţie,
vârstă, rasă sau gen. Islamul este un sistem moderat şi drept, fapt pentru care
niciun alt sistem nu i se poate asemăna prin moderaţie şi frumuseţe. Allah
Preaînaltul spune:
„Allah voieşte să vă uşureze [datorinţele], căci omul a fost creat slab.” [Coran, 4:28]

Justiţia în Islam nu este numai pentru musulmani, ci şi pentru toţi cei care
trăiesc printre ei. Allah Cel Îndurător spune:
„Pentru aceia care îl urmează pe Trimis, Profetul neînvăţat 5, 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 6 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 (Coranul) care a fost pogorâtă cu el, aceia vor fi izbânditori.” [Coran,
7:157]

Un semn al toleranţei în cadrul Legislaţiei Islamice este acela că individul
are posibilitatea de a lua decizii personale, care sunt în conformitate cu lumina
călăuzitoare al Islamului. Acest lucru este evidenţiat în biografia Profetului (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi un bun exemplu în aceste sens este
următoarea relatare:
„Atunci când Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
avut intenţia de a-l trimite pe Mu’adh ibn Jabal (Allah să fie mulţumit de el!) în Yemen, l-a
întrebat: «Cum vei judeca dacă apare un caz în care tu trebuie să decizi?» El a răspuns: «Voi
judeca în funcţie de ceea ce este în Cartea lui Allah.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a întrebat: «Şi ce vei face dacă nu găseşti ghidare în Cartea lui Allah?» El a
răspuns: «Atunci, după Sunnah Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!).» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Şi ce vei face dacă
nu găseşti ghidare în Sunnah Mesagerului şi nici în Cartea lui Allah?» El (Mu’adh) a
răspuns: «Voi face tot ce pot pentru a-mi forma o opinie şi nu voi precupeţi niciun efort.»
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a bătut pe piept şi a spus: «Toată
slava I se cuvine lui Allah, care l-a ales pe mesagerul Mesagerului ca să fie pe placul
Mesagerului.»” (Abu Dawud)

În Islam, ne sunt oferite linii directoare şi principii generale cu care să ne
trăim viaţa. Dacă apare o situaţie nouă, nemaiîntâlnită în anii precedenţi, atunci
prin derivarea regulii şi conform cu principiile găsite în Coran şi Sunnah se obţie
un nou principiu potrivit situaţiei date.
Câteva dintre aceste principii sunt:
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Care nu a primit învăţătură de la oameni şi care nu ştia nici să scrie, nici să citească [Mohammed]
Cum sunt carnea de porc, mortăciunea şi sângele
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1) Principiul care guvernează natura tuturor lucrurilor este acela că acestea
sunt permise pentru a fi folosite (în cazul în care nu se dovedeşte contrariul).
2) O chestiune dăunătoare trebuie să fie îndepărtată şi evitată.
3) Nevoile majore legalizează lucrurile nelegiuite.
4) O anumită daună individuală poate fi suportată pentru evitarea unui rău
mai mare.
Există multe alte principii similare cu acestea care fac posibil ca Legislaţia
Islamică să fie adaptabilă oricărui loc şi oricărei situaţii.

Islamul şi principiul toleranţei
Atunci când vorbim despre toleranţă în Islam, nu ne referim doar la o mică componentă
a religiei, ci, mai degrabă, la o caracteristică esenţială a credinţei Islamice. Profetul Mohammed
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Lucrul cel mai iubit de Allah este toleranţa în credinţă, deoarece se potriveşte cu
dispoziţia naturală al omului.” (Bukhari)
Islamul este construit pe principiul toleranţei. Allah Preaînaltul 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. Şi nu am ales
Qiblah (direcţia de Rugăciune) pe care ai avut-o decât pentru a-l şti pe cel care-l urmează
pe Profet [când o vom schimba] şi pe cel care se întoarce pe călcâiele sale. Şi va fi lucru
greu [acesta], mai puţin pentru cei pe care i-a călăuzit Allah. Şi nu va lăsa Allah să fie în
deşert Rugăciunea voastră, căci Allah este faţă de oameni Ar-Ra’uf, Ar-Rahim [Iertător şi
Îndurător].” [Coran, 2:143]
1. Islamul este credinţă toleranţei în ceea ce priveşte chestiunile politice şi afacerile
externe. Musulmanilor li s-a poruncit să se comporte într-un mod corect şi imparţial. Allah,
Unicul, spune:
„Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din
pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni şi
drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi.” [Coran, 60:8]
2. Islamul este tolerant în problemele sociale generale. Nimeni nu trebuie să se comporte
arogant cu alţii din cauza originii sale sau legăturilor sociale. Allah Cel Înţelept spune:
„O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut pe
voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel
mai evlavios dintre voi. Allah este Al-’Alim, Al-Khabir [Atoateştiutor şi Bineştiutor].”
[Coran, 49:13]
3. Islamul este tolerant în ceea ce priveşte comportamentul, propunându-şi să cultive
între musulmani standarde ridicate de comportament. Allah Preaînaltul spune:
„Fii cu iertare, porunceşte ceea ce este bun şi îndepărtează-te de neştiutori!” [Coran,
7:199]
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De asemenea, Allah Cel Îndurător spune:
„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
împlinesc fapte bune.” [Coran, 3:134]
În Coranul cel Nobil mai găsim:
„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]
4. Islamul este tolerant în actele de adorare. Nimeni nu trebuie suprasolicitat, iar cei care
depun un efort mai mare în adorarea lui Allah, vor fi răsplătiţi prin Harul lui Allah pentru efortul
lor. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
„Cât despre aceia care cred şi împlinesc fapte bune, Noi nu putem impune niciunui
suflet o povară peste puterile lui, iar aceştia vor fi oaspeţii Raiului şi ei în el vor sălăşlui
veşnic.” [Coran, 7:42]
5. Islamul este tolerant în materie de economie, astfel toate căile de subjugare financiară
sunt interzise. Allah Cel Milostiv spune:
„Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica [în Ziua de Apoi] decât aşa cum se
poticneşte cel atins de Şeitan şi această [pedeapsă] pentru că ei zic: «Şi negustoria e ca şi
camăta», în vreme ce Allah a îngăduit negoţul, dar El a oprit camăta. Cei cărora le vine
povaţă de la Domnul lor şi se opresc, aceia au [iertare] pentru ceea ce au făcut mai înainte
şi lucrul lor este la Allah [pentru judecată], dar cei care o fac mai departe, aceia vor fi
oaspeţii Focului şi ei în el vor rămâne veşnic.” [Coran, 2:275]
6. Islamul este tolerant în ceea ce priveşte educaţia şi formarea. Profetul Mohammed
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Daţi veştile bune şi nu faceţi lucrurile dificile.” (Ibn Hibban)
În Islam, pasajele textuale reafirmă mereu şi mereu principul toleranţei prin punerea ei în
practică. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Bunătatea nu se găseşte în orice, dar, adăugată, înfrumuseţează, iar dacă este
retrasă din orice, urâţeşte.” (Muslim)
De asemenea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
mai spus:
„O, Allah, dacă cei care sunt la conducerea Ummei (naţiunii) mele îngreunează
altora, fă-le viaţa lor dificilă. Şi dacă ei uşurează lucrurile altora, fă-le lucrurile uşoare.”
(Muslim)
Cel care este tolerant va fi binecuvântat şi i se va permite intrarea în Paradis, primind
protecţie de Focul Iadului. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
a spus:
„Oricui este tolerant, cu inima blândă şi aproape de Allah, i se va interzice intrarea
în Iad.” (at-Targhiib wat-Tarhiib)
Trebuie ştiut că atunci când vorbim despre toleranţa în Islam cu privire la diferitele
componente ale vieţii, nu dorim să spunem că se poate încălca cu bună ştiinţă poruncile sale,
aşteptând clemenţă şi toleranţă.
Aisha (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus:
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„Ori de câte ori Profetului i s-a dat posibilitatea să aleagă între două chestiuni, el o
alegea (întotdeauna) pe cea mai uşoară, atâta timp cât acest lucru nu a fost un păcat, însă
dacă acesta a fost un păcat, el a fost cel mai strict în a-l evita...” (Muslim)
Ceea ce scuteşte de la acest lucru sunt condiţiile de nevoie majoră.

Toleranţa în Islam în termeni de credinţă
Principiile

Islamice sunt piatra de temelie a credinţei Islamice. Allah Preaînaltul

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

Despovărarea în credinţa Islamică
1. Islamul este o credinţă clară, neexistând dificultăţi în înţelegerea ei.
2. Toţi adepţii Islamului sunt obligaţi să accepte şi că creadă că toţi Mesagerii şi Profeţii
lui Allah au fost trimişi de către Allah cu Mesajul credinţei în Unicitatea Lui. El, Preaînaltul,
spune în Coranul cel Glorios:
„Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la Domnul său, asemenea şi
dreptcredincioşii. Fiecare [dintre ei] a crezut în Allah, în Îngerii Lui, în Scripturile Lui şi în
Trimişii Lui. [Şi ei zic]: «Noi nu facem nicio deosebire între vreunul dintre Trimişii Săi». Şi
ei au zis: «Noi auzim şi ne supunem! Iertarea Ta [o implorăm], Doamne, şi la Tine este
întoarcerea!»” [Coran, 2:285]
3. Nimeni nu poate fi forţat să accepte Islamul. Allah Atotputernicul spune:
„Nu este silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea dintre Calea cea Dreaptă şi
rătăcire, iar acela care se leapădă de Taghut şi crede în Allah, acela s-a prins de cea mai
trainică toartă [Islamul], care nu se sparge niciodată. Şi Allah este As-Sami’, Al-’Alim [Cel
care Aude totul şi Atoateştiutor].” [Coran, 2:256]
Nimeni nu are dreptul să oblige pe cineva sa accepte Islamul. Allah Atoateştiutorul
spune:
„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]
Cei la care ajunge Mesajul Islamului, iar acesta este limpede pentru ei şi îl înţeleg, au
posibilitatea să îşi aleagă credinţa , fie de acceptând, fie respingând acest Mesaj. Allah Cel
Milostiv spune:
„Spune: «Adevărul vine de la Domnul vostru! 7 Cine voieşte să creadă şi cine voieşte
să nu creadă!» 8 Noi am pregătit pentru nelegiuiţi un Foc ale cărui [flăcări] îi înconjoară din
toate părţile, iar atunci când vor cere ei ajutor, li se va veni lor în ajutor cu o apă ca fierul
topit, ce le va frige feţele. Cumplită băutură şi cumplit sălaş!” [Coran, 18:29]
7

Adevărul este ceea ce mi-a revelat Allah Preaînaltul
Fiecare este liber să procedeze după cum voieşte, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) având
datoria să transmită Mesajul şi Allah urmând să ceară socoteală
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4. Un alt aspect al toleranţei în Islam este aceea că persoana este judecată doar de Allah
pentru faptele sale. Nimeni nu trebuie să judece pe altcineva căutând semnificaţiile din spatele
acţiunilor, deoarece acest lucru este indescifrabil pentru noi, ci nouă, ca musulmani, ni s-a
poruncit de către Allah să judecăm pe baza a ceea ce am fost noi înşine martori. Deci, aşa cum
am arătat mai sus, o persoană este judecată conform a ceea ce a făcut, şi a ceea ce rezultă din
acţiunile sale. Acest lucru este, de asemenea, evidenţiat în următoarea relatare:
„Atunci când a fost în Yemen, Ali ibn Abu Talib a trimis o bucată de aur, care a fost însă
amestecată cu sedimente, Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).
El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a împărţit acesta între patru persoane:
Uyaina ibn Badr, Aqra ibn Habis, Zaid al-Khail, iar al patrulea a fost Alqama sau Amir ibn atTufail. Un companion a spus: «Noi am fi meritat mai mult (aurul) decât aceştia.» Atunci când
aceste cuvinte au ajuns la urechile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), el
a spus: «Nu ai încredere în mine, că eu sunt cel care am primit Revelaţia Divină de la
Allah?» Atunci, un bărbat cu barbă deasă, obraji proeminenţi cu ochii scufundaţi, şi capul ras, a
venit la el şi a spus: «O, Mesager al lui Allah! Fii cu frică de Allah!» Profetul Mohammed (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Vai de voi! Nu eu sunt, dintre toţi oamenii
de pe Pământ, cel mai cu frică de Allah?» Atunci omul a plecat, iar Khalid ibn al-Walid a
spus: «O, Mesager al lui Allah, să-l omor?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: «Nu, pentru că poate el va oferi Rugăciuni.» Khalid a spus: «Sunt mulţi care oferă
Rugăciuni şi spun cu limba lor (cu gura) ceea ce nu se află în inima lor.» Mesagerul lui Allah a
spus: «Mie nu mi s-a poruncit (de către Allah) să cercetez inimile oamenilor sau să deschid
burţile lor.» Atunci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a uitat la el (la
omul), care mai devreme a plecat şi a spus: «Din urmaşii acestuia va veni un grup care va
recita Coranul continuu şi distins, însă nu va depăşi gâtul lor (de exemplu, ei nici nu o vor
înţelege şi nici nu vor acţiona conform lui). Ei vor ieşi din religie (Islam) la fel cum săgeata
iese din corpul jucăriei (folosite ca ţintă).»”
5. Dacă cineva este într-o situaţie dificilă, fiind ameninţat, el poate lua măsurile necesare
pentru a se proteja. Allah Preaînaltul spune:
„Aceia care nu cred în Allah, după ce au crezut – afară de acela care este silit [să nu
creadă], dar inima lui este netulburată întru credinţă – asupra acelora care şi-au deschis
inima necredinţei 9 va veni Mânie de la Allah şi ei vor avea parte de chin cumplit!” [Coran,
16:106]
Ammar ibn Yasir (Allah să fie mulţumit de el!), unul dintre companioni, a fost într-o
situaţie de viaţă şi moarte, fiind aproape ucis atunci când nemusulmanii l-au torturat. Cei care-l
torturau i-au cerut să vorbească urât despre Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!), iar pentru a se salva de tortură a făcut acest lucru. A fost foarte trist pentru ceea ce a făcut,
însă Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), consolându-l, l-a întrebat: «Cum
este credinţa ta?» El a răspuns: «Sunt împlinit în Islam.» Atunci Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dacă ei vor să te mai tortureze, spune ceea ce
vrei.»” (Ibn Kathir)
6. Islamul, de asemenea, a eliberat oamenii de sub sclavie, poruncind adorarea numai lui
Allah, Unicul. El, Cel Măreţ, spune în Coranul cel Nobil:
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„Ei au luat în locul Lui dumnezei care nu creează nimic, ci care sunt creaţi 10, 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]
Într-un alt verset Coranic găsim:
„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, iar El este Al-Ghafur, ArRahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 10:107]
Pentru a evita adorarea altcuiva, decât al lui Allah, Cel care trebuie să fie Unic în adorare,
Allah Preaînaltul a clarificat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) este doar un om, aşa cum au fost şi ceilalţi Profeţi (Pacea lui Allah fie asupra lor!). Ei au fost
doar oameni care nu merită nici un fel de adorare. Allah Cel Atotputernic spune:
„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 mar atinge răul. Dar eu nu sunt decât un prevestitor şi un binevestitor pentru oamenii care
cred.»” [Coran, 7:188]
7. Allah Preaînaltul le-a poruncit oamenilor să fie drepţi şi corecţi cu toţi oamenii,
indiferent de religia lor, culoarea pielii, etnie sau statutul social. Allah Cel Îndurător 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]
Omul trebuie să fie drept în toate condiţiile, fie el fericit sau supărat, atât faţă de
musulmani, cât şi faţă de nemusulmani. Allah Cel Înţelept spune în Coranul cel Nobil:
„O, voi cei care credeţi! Fiţi făptuitori neclintiţi ai dreptăţii, martori înaintea lui
Allah, chiar împotriva voastră, împotriva părinţilor şi rudelor voastre – fie bogate sau
sărace – căci Allah cunoaşte cel mai bine ce este spre binele lor! Nu urmaţi poftei, ca să nu
vă abateţi [de la dreptate]! Iar dacă voi faceţi o mărturie mincinoasă sau vă sustrageţi, [să
ştiţi că] Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi [Khabir]!” [Coran, 4:135]
8. Un semn al toleranţei în credinţa Islamică este că toţi oamenii, fie ei musulmani sau
nemusulmani, au fost favorizaţi de către Allah, în creaţia Sa. El, Preaînaltul, spune:
„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]
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cortegiul funebru al unui evreu a trecut iar Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!), iar el s-a ridicat, şi aşa a făcut şi Jabir (Allah să fie mulţumit de el!). Apoi, Jabir a
spus: «O, Mesager al lui Allah, acesta era corpul unui evreu!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «Ridică-te pentru acesta (din respect).»” (Bukhari)

Toleranţa Islamului în relaţia cu Shari’ah
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În zilele noastre, termenul de „Shari’ah” atrage după el un nivel de teamă, imagini în

mintea oamenilor cu biciuirea persoanelor şi alte pedepse publice. În realitate, Shari’ah este, pur
şi simplu, un sistem de Legi Divin oferite omenirii; un sistem de legi construit pe toleranţă şi
despovărare. Iată câteva lucruri care trebuie ţinute minte cu referire la aceasta:
1. Pasajele textuale din Coran şi Sunnah (Tradiţia Profetică) sunt uşor de înţeles. Allah
Preaînaltul spune:
„Noi am făcut Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare se află cine să ia aminte?”
[Coran, 54:17]
Pasajele textuale sunt foarte clare în sensurile lor, şi nu există nicio dificultate în a
înţelege ceea ce vrea să spună textul. Dacă există o situaţie în care cineva are dubii, Allah ne
îndrumă să-i întrebăm pe cei ce au cunoştinţe în acest domeniu. El, Atoateştiutorul, spune:
„… Întrebaţi-i pe oamenii pricepuţi în cărţi (pe erudiţi), dacă voi nu ştiţi.” [Coran,
16:43]
Acesta este într-adevăr un aspect important, deoarece dacă cineva este neştiutor într-o
problemă referitoare la viaţa lumească, trebuie să ceară ajutorul celor care posedă cunoştinţe, un
specialist în acel domeniu, pentru a-şi rezolva problema. Acelaşi lucru trebuie să se facă şi atunci
când este vorba despre chestiuni legate de religie, deoarece a vorbi fără cunoştinţe este un păcat
grav. Oricine vorbeşte despre Islam fără cunoştinţele necesare şi apoi interzice un lucru permis
sau invers, comite un păcat major. Allah Atoatevăzătorul spune:
„Spune: «Domnul meu a oprit nelegiuirile – atât pe cele văzute cât şi pe cele
nevăzute – precum şi păcatul, nedreptăţirea [altora] sau să-i faceţi lui Allah asociaţi, de
vreme ce El nu a trimis o astfel de poruncă, sau să spuneţi despre Allah ceea ce nu ştiţi. 11”
[Coran, 7:33]
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a subliniat
consecinţele grave care pot exista din faptul că cineva vorbeşte fără a poseda cunoştinţe, şi
anume cu siguranţă o astfel de persoană se va induce singur în eroare şi desigur şi pe ceilalţi.
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, Allah nu ia înapoi ştiinţa robilor Săi, smulgându-le-o, dar El le ia
ştiinţa luându-i pe învăţaţi, până când nu rămâne niciun învăţat, iar oamenii încep să-i
întrebe pe liderii ignoranţi, iar aceştia vor da verdicte fără a avea ştiinţă. Ei vor merge pe
căi greşite şi îi vor conduce şi pe oameni în rătăcire.” (Bukhari)
În Islam, nu există lucruri misterioase şi inexplicabile. Atunci când există nelămuriri cu
privire la lumea nevăzută, despre care nu putem avea cunoştinţe complete, ele nu trebuie să ne
afecteze credinţa atât timp cât nu ne aduc niciun beneficiu. Despre acest lucru, Allah Preaînaltul
ne spune:
„Te întreabă despre Duh. Spune: «Duhul este din Porunca Domnului meu!» Iar
vouă nu v-a fost dată decât puţină ştiinţă.»” [Coran, 17:85]
De asemenea, în Coranul cel Nobil mai găsim:
„Ei Te vor întreba despre Ceas 12: «Când va veni el?» Spune: «Numai la Domnul
meu este ştirea despre el. Numai El îl va descoperi la timpul lui. Va fi el greu pentru Ceruri
şi pentru Pământ şi nu va veni asupra voastră decât pe neaşteptate». Te întreabă de parcă
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tu ai fi interesat [să ştii]. Spune: «Numai la Allah se află ştirea despre el!». Dar cei mai
mulţi oameni nu ştiu.” [Coran, 7:187]
Toate lucrurile de care noi putem beneficia, în termeni de ştiinţă, şi care sunt legate de
lumea nevăzută, ne-au fost explicate de către Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!). Acestea includ descrieri ale Paradisului şi ale Iadului, precum şi relatări
despre naţiunile precedente, astfel încât să putem reflecta asupra a ceea ce s-a întâmplat cu ei,
trăgând învăţămintele necesare. Allah Cel Înţelept spune:
„V-am prevenit pe voi despre un Foc ce arde cu flacără (Focul Iadului), ~ Unde nu
va arde decât cel mişel, ~ Care tăgăduieşte (adevărul) şi întoarce spatele (semnelor şi
dovezilor lui Allah), ~ În vreme ce va fi ferit de el cel evlavios, ~ Care dă averea lui [ca
milostenie] şi se curăţeşte (se murdăria şi păcatul zgârceniei) ~ Şi care nimănui nu-i face un
bine pentru a fi răsplătit, ~ Ci numai căutând Faţa Domnului (Mulţumirea lui Allah) său
Cel Preaînalt. ~ Şi el va fi mulţumit! (de răsplata de care va avea parte).” [Coran, 92:1421]
2. Spre deosebire de legile făcute de om, care pot fi aplicate doar unora, în timp ce alţii
pot fi scutiţi din cauza lacunelor existente în ele, Legile şi Principiile Islamului sunt Divine, ele
fiind finale şi definitive, valabile pentru toată lumea, sărac sau bogat, nobil sau josnic. Allah
Preaînaltul spune:
„Nu se cuvine ca vreun dreptcredincios sau 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]
Allah a poruncit ca toţi musulmanii să respecte şi să sprijine acest sistem de legi. Allah
Cel Măreţ spune:
„Singurele vorbe ale dreptcredincioşilor, atunci când ei sunt chemaţi la Allah şi la
Trimisul Său pentru a judeca între ei, sunt că ei trebuie să zică: «Am auzit şi ne-am supus!»
Aceştia vor fi cei care izbândesc.” [Coran, 24:51]
Nimeni în Islam nu deţine autoritatea absolută, nici măcar şeful statului, el fiind supus în
mod egal legilor ca oricine altcineva. Acesta este frumuseţea şi toleranţa Islamului. Nimeni nu
poate să se dezică sau să încalce aceste reguli şi limite. Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Este obligatorie ascultarea şi respectarea (ordinelor conducătorului) cu excepţia
cazului în care aceste ordine implică neascultare (faţă de Allah); dar dacă se porunceşte un
act de neascultare (faţă de Allah) acesta nu trebuie ascultat sau respectat.” (Bukhari)
3. Un alt aspect al Legislaţiei Divine este că aceasta nu poate fi modificată şi nu devine
depăşită odată cu trecerea timpului. Aceste Legi sunt absolute în toate timpurile şi locurile, spre
deosebire de legile făcute de om, care pot fi susceptibile şi pot deveni depăşite odată cu trecerea
timpului. Allah Preaînaltul este Cel care a hotărât acest sistem de Legi Divine şi nu poate fi
modificat. Allah Cel Atotputernic spune:
„Şi, oare, voiesc ei judecata din vremea păgâniei 13? Dar cine, oare, ar putea fi mai
bun judecător decât Allah, pentru un neam care se crede statornic?” [Coran, 5:50]
4. În Islam nu există o structură a clericilor şi nici oameni infailibili al căror cuvânt să fie
mai presus decât Cuvântul lui Allah. El, Cel Înţelept, spune:
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„Lui Allah I se cuvine credinţă curată. Iar aceia care şi-au luat ocrotitor 14 în locul
Lui [zicând]: «Noi nu-i adorăm pe ei decât pentru ca ei să ne apropie de Allah»…” [Coran,
39:3]
Nimeni nu are putere să aducă pagubă sau beneficii, acest lucru fiind doar în Puterea lui
Allah, Unicul, aşa cum găsim în Coranul cel Nobil:
„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 insistă asupra faptului că fiecare individ are o legătură directă cu Allah şi nu
există intermediari între noi şi El, Unicul. Allah Preaînaltul 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 Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător, Îndurător].”
[Coran, 4:110]
De asemenea, în Coranul cel Sfânt mai găsim:
„Şi Domnul vostru zice: «Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde!...»” [Coran, 40:60]
În Islam, nu există autorităţi religioase care pot legaliza ceea ce este ilegal sau să facă
ilegal ceea ce este corect şi permis, deoarece dreptul de legiferare îi aparţine doar lui Allah,
Unicul. Este cunoscut faptul că la naţiunile anterioare legea a fost schimbată de mai multe ori,
după bunul plac a celor aflaţi la putere, pentru a se potrivi cu capriciile şi fanteziile lor. Allah
Preaînaltul spune:
„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]
Acesta s-a întâmplat atunci când rabinii sau preoţii au legalizat ceea ce a fost nepermis,
sau au făcut invers decât ceea ce trebuia oamenii să urmeze… acesta este adorarea?!
5. Un alt aspect al toleranţei Islamului este existenţa sistemului de consultare reciprocă,
numită ash-Shura. Acesta este folosit în cazul în care există un interes public, cei afectaţi fiind
consultaţi în luarea unei hotărâri în ceea ce îi priveşte. Allah Cel Măreţ 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 roagăte [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]
6. Islamul a deschis poarta spre Ijtihad, care are loc atunci când un savant cu experienţă
depune toate eforturile să ajungă la o anumită hotărâre într-o chestiune care nu este direct
menţionat în textele coranice. În Islam, principiile generale sunt date, iar cel care aduce o
hotărâre trebuie să se sprijine pe ele. Acesta face ca Legile Islamice să fie adaptabile şi potrivite
pentru toate locurile şi timpurile.
7. Allah Preaînaltul a orânduit legile astfel încât acestea să protejeze toate comunităţile de
extremism. El, Cel Atotputernic, spune:
„…Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea…” [Coran, 2:185]
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
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„Feriţi-vă de extremism în religie, deoarece singurul lucru care i-a distrus pe cei de
dinaintea voastră a fost extremismul în religie.” (Nasa’i)
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a propovăduit un
mod de viaţă moderat. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„Trei bărbaţi au venit la casele soţiilor Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) pentru a întreba despre modul în care acesta se implică în actele de
adorare. Când au aflat cum este acesta, ei au considerat că actele lor de adorare sunt
nesemnificative şi au spus: «Unde suntem noi în comparaţie cu Profetul când lui i-au fost iertate
păcatele cele trecute şi păcatele viitoare!» Unul dintre ei a spus: «Vreau să îmi petrec toată viaţa
în Rugăciune şi să nu mai dorm niciodată.» Un al doilea a spus: «Vreau să ţin Post tot timpul şi
să nu îl mai întrerup deloc.» Cel de al treilea a spus: «Mă voi abţine de la orice relaţie cu vreo
femeie şi nu mă voi căsători niciodată.» Auzind acestea, Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Pe Allah, eu mă tem de Allah mai mult ca
voi şi, dintre voi eu sunt cel mai supus Lui, însă totuşi ţin Post şi îl întrerup, fac Rugăciuni
şi dorm noaptea şi mă căsătoresc. Aşa că cel ce se depărtează de la calea mea, nu este de-al
meu.»” (Bukhari)
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a făcut un punct de
călăuzire pentru companionii săi stilul moderat de viaţă astfel încât aceştia să nu cadă în
extremism. A fost relatat de către Abdullah ibn Al-’Amr (Allah să fie mulţumit de el!) că
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:
„«Am fost informat că tu ţii Post toată ziua şi stai în Rugăciune în fiecare noapte
(toată noaptea). Ţine Post (câteva zile) şi nu ţine (câteva zile); ridică-te pentru Rugăciune
noaptea şi, de asemenea, să şi dormi pentru că ochii tăi au un drept asupra ta, şi, de
asemenea, corpul tău şi familia (soţia) ta au un drept asupra ta.» I-am spus: «Pot mai mult
decât atât (să ţin Post)» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
«Atunci ţine Post aşa cum a ţinut (Profetul) David.» Am întrebat: «Cum?» El (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «El obişnuia să ţină Post în zile alternative
şi renunţa dacă se întâlnea cu duşmanii.» […] Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a continuat: «Oricine ţine Post zi de zi pe toată perioadă vieţii este ca şi cel care
nu a ţinut post deloc.»” (Bukhari)
Acesta nu înseamnă că Islamul încurajează căutarea plăcerilor acestei vieţi, fiind cu
nepăsare faţă de Viaţa de Apoi. Mai degrabă, Islamul este un mod de viaţă moderat, un echilibru
minunat între această viaţă şi Viaţa de Apoi. 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]
În lumina cerinţelor lumeşti, Allah a poruncit ca omul să nu uite de nevoia pentru
mijloacele de existenţă. El, Cel Milostiv, 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]
De asemenea, Allah ne-a poruncit evitarea risipei, spunând în Coranul cel Nobil:
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„O, fii ai lui Adam! Luaţi-vă gătelile 15 voastre la toate locurile de Rugăciune!
Mâncaţi şi beţi, însă nu întreceţi măsura, fiindcă El nu-I iubeşte pe cei care întrec măsura!”
[Coran, 7:31]
8. Un alt semn al toleranţei în Islam este acela că, deşi ceva este interzis cu desăvârşire, în
Islam devine legal sau consumabil dacă persoana este în pericol de moarte, şi dacă de acesta
depinde rămânerea ei în viaţă. Allah Preaînaltul 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 Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi
Îndurător]” [Coran, 2:173]
Sayyid Qutud (Allah să aibă milă de el!) a spus în Tăfsir-ul său:
„Acesta este un set de legi şi credinţe care tratează un om ca şi om şi nu ca şi animal,
sau un Înger sau un diavol, luând în considerare abilităţile şi capacităţile personale, dar şi
slăbiciunile umane.”
9. Un alt semn al toleranţei în Islam este acela că răsplata faptelor bune este multiplicată,
aşa cum Allah Cel Milostiv spune în Coranul cel Glorios:
„Acela care va veni (în Ziua Judecăţii) 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. Dar nu li se va face nici o nedreptate!” [Coran, 6:160]

Toleranţa Islamului cu privire la Da’wah
(Chemarea la Islam)
Islamul este credinţa universală, pentru toată omenirea, toate timpurile şi locurile. În

acest context, chemarea oamenilor la Islam şi răspândirea adevăratei credinţe trebuie să fie făcute
într-o manieră corectă şi pe o cale blândă, astfel încât cei chemaţi la Islam să-l accepte,
cunoscându-l într-un mod obiectiv. Allah Cel Măreţ 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]
Să discutăm despre unele aspecte ale toleranţei atunci când este vorba despre răspândirea
Islamului:
1. Musulmanii acceptă oamenii din toate celelalte credinţe. Mesagerul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah este mult mai mulţumit de căinţa robului Său, decât un om care şi-a aşezat
tabăra într-un loc unde viaţa sa a fost pusă în pericol, dar are cu el animalul de călărie
care-i cară mâncarea şi apa. Apoi el îşi sprijină capul şi adoarme pentru puţin timp, iar
când să trezeşte animalul său nu mai este. (El începe să-l caute) suferind din cauza căldurii
toride şi a setei sau de ceea ce Allah a dorit (să sufere). Apoi spune: «Mă întorc la locul
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meu.» El se întoarce şi adoarme din nou, apoi (trezindu-se) îşi ridică capul şi găseşte
animalul său stând la picioarele sale.” (Muslim)
2. Un alt aspect al toleranţei în ceea ce priveşte răspândirea Islamului este acela că cel
care cheamă pe alţii la credinţă trebuie să o facă într-o manieră care să-i apropie şi nu să-i sperie
pe oameni. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oferiţi veştile bune şi nu-i îndepărtaţi pe oameni, faceţi lucrurile uşoare şi nu le
îngreunaţi.” (Muslim)
3. Allah Preaînaltul ne cere să vorbim respectuos cu toţi cei a căror opinie nu corespunde
cu a noastră. Allah Cel Îndurător spune:
„Nu discutaţi cu oamenii Cărţii decât în felul cel mai frumos, afară de aceia dintre ei
care sunt nelegiuiţi [cu voi]! Şi spuneţi: «Noi credem în ceea ce ni s-a trimis nouă şi vi s-a
trimis vouă! Domnul nostru şi Domnul vostru este unul singur şi noi Lui îi suntem supuşi
[musulmani]».” [Coran, 29:46]
Nimeni nu-l poate obliga pe celălalt să-i accepte opinia şi nici nu-l poate convinge cu
forţa. Să ne uităm la povestea lui Al-‘As ibn Wa’il, un politeist care a refuzat să accepte credinţa
Islamică. El a venit la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu
un os descompus pe care l-a sfărâmat şi i-a spus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!): „Tu pretinzi că vom fi înviaţi după ce ajungem aşa?” El (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Da, Allah va provoca moartea apoi vă va reînvia, apoi vă va
trimite în Iad.” Apoi a recitat cuvintele lui Allah:
„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! ~Acela care a făcut pentru voi din pomul verde
foc şi iată că voi de la el aprindeţi!» 16 ~ Oare Acela care a creat Cerurile şi Pământul nu are
putinţa să creeze asemenea lor? Ba da! Şi El este Al-Khallaq, Al-’Alim [Creatorul şi
Atoateştiutorul]! ~ Şi dacă voieşte El un lucru, Porunca Lui este numai să zică «Fii» şi el
este. ~ Laudă Celui în mâna căruia se află stăpânirea tuturor lucrurilor! Şi la El veţi fi
aduşi înapoi!” [Coran, 36:78-83]
Argumentarea în acest mod face imposibilă respingerea adevărului. Un alt exemplu, în
acest sens, menţionat în Coranul cel Nobil, este discuţia care a avut loc între regele Nimrod şi
Profetul Ibrahim (Pacea lui Allah fie asupra sa!). Allah Preaînaltul spune:
„Oare nu l-ai văzut pe acela care s-a certat cu Avraam în legătură cu existenţa
Domnului său, după ce Allah i-a dat stăpânia? Şi a zis Avraam: «Domnul meu este cel care
dă viaţă şi ia viaţa». Şi i-a răspuns el: «Şi eu pot să dau viaţa şi să iau viaţa!». Atunci a zis
Avraam: «Allah face ca Soarele să vină de la Răsărit, deci fă-l tu să vină de la Apus!» Cel
care nu credea a rămas descumpănit, căci Allah nu-i călăuzeşte pe cei nelegiuiţi.” [Coran,
2:258]
4. Un alt aspect al toleranţei în Islam este că nimeni nu trebuie să supere, să răspândească
ură sau să provoace revoltă. Allah Atoateştiutorul spune:
„Şi zi-le robilor Mei să spună ceea ce este mai frumos; căci Şeitan stârneşte vrajbă
între ei, iar Şeitan este un duşman învederat al omului!” [Coran, 17:53]
5. Noi, musulmanii, trebuie folosim cele mai bune metode pentru a atrage oamenii la
Islam, metode care îi vor ajuta pe aceştia să iubească această religie. Allah Cel Măreţ spune:
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„O, voi oameni ai Scripturii, de ce vă contraziceţi asupra lui Avraam, când Tora şi
Evanghelia nu au fost revelate decât după el? Voi nu aveţi judecată?” [Coran, 3:65]
6. Trebuie să fim buni, blânzi şi înţelegători. Allah Cel Îndurător spune:
„Duceţi-vă la Faraon, căci el a întrecut orice măsură! ~ Şi spuneţi-i lui vorbe
blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau se va teme!” [Coran, 20:43-44]
7. Să cerem întotdeauna celor cu care discutăm în contradictoriu dovezile lor. Allah
Atoateştiutorul spune:
„Spune: «Ce credeţi voi despre acelea pe care le chemaţi în locul lui Allah? Arătaţimi ce au creat ei pe Pământ! Sau au ei vreo parte [alături de Allah] la ceruri? Aduceţi-mi
mie o carte de dinaintea acesteia sau vreo urmă de ştiinţă, dacă voi grăiţi adevăr!»”
[Coran, 46:4]
8. Discuţiile trebuie purtate mereu într-un mod constructiv. Allah Cel Înţelept 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]
9. Celui care acceptă Islamul, păcatele, de dinainte să devină musulman, îi vor fi iertate
aşa cum Allah Cel Milostiv spune în Coranul cel Glorios:
„Spune acelora care nu cred că, dacă se vor opri, li se va ierta ceea ce a trecut, dar
dacă se vor întoarce ei, [atunci vor fi pedepsiţi], după pilda celor de dinainte!” [Coran,
8:38]
10. Cel care devine musulman va primi răsplăţile faptelor sale bune din trecut, din
perioada în care a fost nemusulman.
Hakim ibn Hizam (Allah să fie mulţumit de el!) l-a întrebat pe Profetul Mohammed
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„«O, Mesager al lui Allah! Ce crezi despre faptele mele bune pe care le-am făcut în
perioada ignoranţei (înainte de îmbrăţişarea Islamului) cum ar fi păstrarea relaţiilor bune cu
cunoştinţele şi rudele, eliberarea sclavilor şi oferirea de milostenii, etc; voi primi eu răsplata
pentru acestea?» Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
«Ai îmbrăţişat Islamul cu toate acele fapte bune pe care le-ai făcut.»” (Bukhari)
11. Oricine dintr-o religie anterioară acceptă Islamul va primi răsplata dublată. Allah
Preaînaltul spune:
„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, 28:54]

Toleranţa Islamului cu privire la
nemusulmani
Înainte să începem, trebuie să menţionăm cuvintele orientalistului Young:
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„Există multe lucruri pe care Occidentul trebuie să le înveţe de la civilizaţiile Islamice,
unul dintre ele este punctul de vedere al musulmanilor faţă de toleranţă.”
1. Toate tranzacţiile financiare dintre musulmani şi nemusulmani sunt legale, cum ar fi
cumpărarea şi vânzarea caselor, maşinilor, asocierea în companii, atâta timp cât principiile
Islamice sunt respectate. Aisha (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus:
„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a cumpărat nişte
alimente de la un evreu, dar nu a avut posibilitatea să plătească, aşa că, şi-a lăsat armura
drept garanţie până când poate plăti.” (Ibn Majah)
Singurul schimb comercial care este interzis este cel care conţine chiar şi cel mai mic
nivel de nedreptăţire. Allah Preaînaltul spune:
„O, voi cei care credeţi, nu luaţi camătă înmulţită fără măsură. Şi fiţi cu frică de
Allah, ca să izbândiţi!” [Coran, 3:130]
De asemenea, Allah Cel Milostiv mai spune:
„O, voi cei care credeţi! Vinul 17, 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, 5:90-91]
2. Este permis unui musulman să-şi efectueze Rugăciunea într-un loc de cult pentru
nemusulmani. Abu Musa (Allah să fie mulţumit de el!) şi-a efectuat Rugăciunea într-o biserică
din Damasc. Nu este recomandat pentru un musulman să facă acest lucru, deoarece în aceste
spaţii pot exista idoli şi picturi, deci este permis doar în cazul în care persoana nu poate găsi alt
loc de Rugăciune. Omar (Allah să fie mulţumit de el!) i-a spus unui creştin: „Nu intrăm în
biserici din cauza picturilor de pe pereţi.”
3. Nemusulmanilor le ieste permisă intrarea în moschee dacă este nevoie de acest lucru,
exceptând Moscheea al-Haram din Mecca. În ceea ce priveşte Moscheea Profetului, este permisă
intrarea unor delegaţii de nemusulmani.
4. Este permis ca musulmanii să-i viziteze pe nemusulmani şi să facă du’a (suplicaţii)
pentru însănătoşirea lor. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:
„Un tânăr băiat evreu, care-l servea pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) s-a îmbolnăvit, deci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a dus
să-l viziteze. S-a aşezat lângă capul lui şi i-a cerut să îmbrăţişeze Islamul. Băiatul s-a uitat la tatăl
său care era lângă el, iar acesta i-a spus să se supună lui Abu al-Qasim (Profetul – Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar băiatul a îmbrăţişat Islamul. Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ieşit afară spunând: «Toată lauda I se cuvine lui
Allah, Cel care a salvat băiatul de focul Iadului.»” (Bukhari)
5. Musulmanii îşi pot prezenta condoleanţele nemusulmanilor. Abu Hurairah (Allah să
fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus:
„Am cerut permisiunea de la El (Allah) să vizitez mormântul mamei mele, iar El mia acordat-o (permisiunea).” (Muslim)
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6. Musulmanii pot da milostenie nemusulmanilor atâta timp cât aceştia nu luptă împotriva
musulmanilor. Abdullah ibn Amr (Allah să fie mulţumit de el!) a sacrificat o oaie şi a dat o
parte din ea vecinului său evreu. El a relatat:
„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Îngerul
Jibril a continuat să mă sfătuiască să fiu bun cu vecinii, până când am crezut că le va da o
parte din moştenire.»” (Tirmidhi)
Allah Cel Îndurător spune în Coranul cel Sfânt:
„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.
[Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Al-’Alim, Al-Hakim [Atoate ştiutor şi
Înţelept].” [Coran, 9:60]
7. Islamul le cere musulmanilor să menţină relaţiile bune de familie, chiar dacă sunt
aceştia sunt nemusulmani. Asma bint Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat:
„Mama mea a venit la mine în timpul vieţii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!), iar eu l-a întrebat: «Pot să o tratez cu amabilitate?» El, (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Da.»” (Bukhari)
8. Este permis ca musulmanii să mănânce cu tacâmurile nemusulmanilor şi să folosească
hainele lor, atâta timp cât acestea sunt din materiale permise în Islam. Abu Tha’labah alKhushani (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„«O, Mesager al lui Allah, suntem într-o ţară care aparţine oamenilor Cărţii, putem noi
mânca cu tacâmurile lor?» […] El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
«Dacă poţi găsi alte tacâmuri este mai bine, dacă nu, atunci spală-le şi foloseşte-le.»”
(Bukhari)
9. Este permis pentru un musulman să se căsătorească cu o femeie castă dintre oamenii
Cărţii. Allah Cel Măreţ spune:
„«Astăzi vă sunt îngăduite vouă cele bune. Mâncarea celor cărora li s-a dăruit
Scriptura vă este îngăduită şi vouă, iar mâncarea voastră le este îngăduită şi lor. [Vă sunt
îngăduite] femeile virtuoase, dreptcredincioase, dar şi femeile virtuoase ale acelora cărora
le-a fost dăruită Scriptura înaintea voastră, dacă le daţi zestrea, cu contracte de căsătorie,
fără să preacurviţi şi fără să le luaţi de ţiitoare». Cel care se leapădă de credinţă, faptele lui
sunt în deşert, iar în Lumea de Apoi se va afla printre cei pierduţi.” [Coran, 5:5]
10. Oricine acceptă Islamul fiind căsătorit cu o femeie dintre oamenii Cărţii, căsătoria sa
nu este nulă sau neavenită, din contră, această căsătorie este acceptată.
11. Este permis ca musulmanii să mănânce din carnea animalului sacrificat de către
oamenii Cărţii atâta timp cât aceasta este carne permisă şi s-a menţionat numele lui Allah asupra
sa. Allah Cel Milostiv spune:
„Şi nu mâncaţi din cel peste care nu s-a pomenit numele lui Allah, căci aceasta este
nelegiuire!…” [Coran, 6:21]
12. Un musulman poate oferi protecţie unui nemusulman dacă acesta o cere. Allah Cel
Îndurător spune:
„Şi dacă vreunul dintre idolatri te roagă să-i dai adăpost, dă-i lui adăpost, pentru ca
el să audă vorbele lui Allah, apoi ajută-l să ajungă la locul său de adăpost!” [Coran, 9:6]
13. Un musulman nu vorbeşte rău de credinţa unui nemusulman. Allah Preaînaltul spune:
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„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]
14. Allah le-a poruncit musulmanilor rambursarea datoriilor faţă de nemusulmani. El, Cel
Atoateştiutor, spune:
„O, voi cei care credeţi! Ţineţi-vă cu statornicie învoielile!...” [Coran, 5:1]
De asemenea, mai găsim în Coranul cel Nobil:
„…Şi ţineţi legământul, căci cu privire la legământ veţi fi întrebaţi!” [Coran, 17:34]
Averea lor este inviolabilă. Allah Preaînaltul spune:
„Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din
pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni şi
drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi.” [Coran, 60:8]
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care l-a ucis un mu’ahid (persoană căreia i se acordă angajamentul de
protecţie de către musulmani) nu va simţi mireasma Paradisului, chiar dacă aroma sa
poate fi simţită pe o distanţă de patruzeci de ani (de călătorie).” (Bukhari)
15. Atunci când un nemusulman este rezident într-un stat Islamic, el va beneficia de
protecţie, asigurarea nevoilor şi bunăstării sale.
Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) stătea aşezat atunci când un evreu
bătrân care cerşea de la oameni a trecut pe lângă el. Omar (Allah să fie mulţumit de el!) s-a
interesat despre situaţia materială a bătrânului şi a fost informat că acesta avea statutul de
nemusulman sub conducerea şi protecţia statului Islamic, plătind taxa jizyah. Omar (Allah să fie
mulţumit de el!) a spus:
„Noi nu am fost corecţi cu tine! Noi ţi-am impus această taxă atunci când erai tânăr şi
capabil de muncă, iar acum noi nu-ţi oferim ajutorul adecvat pentru bunăstarea ta (atunci
când eşti bătrân şi neajutorat).”
Astfel, Omar (Allah să fie mulţumit de el!) l-a luat pe bătrân la el acasă, l-a hrănit şi i-a
oferit îmbrăcăminte. Apoi i-a poruncit trezorierului musulman:
„Priveşte la situaţia acestui om şi la toţi cu situaţie similară şi oferă-le lor şi familiei
lor un venit suficient din trezoreria Islamică.”
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:
„Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care
ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credinţă], pentru slobozirea
robilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum.
[Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este ’Alim [şi] Hakim [Atoateştiutor,
Înţelept].” [Coran, 9:60]
Săracii sunt musulmanii, iar nevoiaşii sunt oamenii Cărţii. [Abu Yusif al-Kharaj]
16. Allah a deschis porţile iertării pentru nemusulmani. Allah Preaînaltul spune:
„Spune acelora care nu cred că, dacă se vor opri 18, li se va ierta ceea ce a trecut, dar
dacă se vor întoarce ei, [atunci vor fi pedepsiţi], după pilda celor de dinainte 19!” [Coran,
8:38]
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17. A dori binele altora este un semn al credinţei. Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!):
„Evită tot ceea ce este interzis şi vei fi cel mai pios dintre oameni; fii mulţumit cu
ceea ce Allah ţi-a dat şi vei fi cel mai bogat dintre oameni; fii bun cu vecinul tău şi vei fi un
credincios; doreşte oamenilor ceea ce îţi doreşti şi ţie însuţi şi vei fi un musulman; şi nu
râde mult, deoarece hohotele de râs ucid inima.” (Tirmidhi)

Toleranţa Islamului cu privire la
actele de adorare
Toate actele de adorare în Islam sunt construite pe toleranţă, aceasta fiind o trăsătură

intrinsecă al Islamului. Allah Cel Atotputernic 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]
Nimeni nu este împovărat în Islam. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus:
„…Faceţi lucrurile (bune) de care sunteţi capabili, deoarece Allah niciodată nu
oboseşte să ofere recompensele până când nu ajungeţi să obosiţi în a face fapte bune.”
(Bukhari)
Toate aspectele legate de actele de adorare în Islam sunt în conformitate cu starea
naturală a omului şi nimănui nu i se cere să facă mai mult decât îi permit abilităţile sale normale
să facă. Astfel, un musulman nu este împovărat cu mai mult decât poate duce, chiar şi în ceea ce
priveşte actele sale de adorare. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:
„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut un bărbat
în vârstă susţinut de către cei doi fii ai săi sosind la moschee şi a întrebat: «Ce este cu acest
bărbat?» Oamenii din jurul său i-au spus: «Acest bărbat are un jurământ de îndeplinit, iar fiii
săi îl ajută să o facă.» Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a
spus bătrânului: «Întoarce-te la casa ta, deoarece Allah nu are nevoie de o persoană care se
torturează pe sine.»” (Bukhari)
De asemenea, atunci când o persoană se îmbolnăveşte, Allah Preaînaltul o va răsplăti în
aceeaşi măsură în care ar fi făcut-o pentru toate faptele bune înfăptuite dacă nu ar fi fost bolnavă.
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Atunci când un rob al lui Allah se îmbolnăveşte sau se află în călătorie, acesta va
primi aceeaşi răsplată pe care ar fi primit-o pentru faptele bune înfăptuite dacă ar fi fost
sănătos sau dacă s-ar fi aflat în propria casă.” (Bukhari)
Allah iubeşte ca dreptcredinciosul să se apropie de El în adorare prin cele mai simple
mijloace pe care El, Preaslăvitul şi Preaînaltul, le-a prevăzut pentru robii Săi. Mesagerul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
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Vor fi nimiciţi de către Allah, aşa cum au fost nimiciţi şi cei care s-au opus Profeţilor anteriori
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„Cu adevărat, Allah iubeşte atunci când faceţi ceva dintre lucrurile pe care El vi le-a
permis şi, de asemenea, Allah iubeşte atunci când voi faceţi unul dintre actele de adorare pe
care El vi le-a poruncit.” (Bukhari şi Muslim)

Toleranţa Islamului cu privire la
efectuarea purificării
Purificarea este un act necesar aproape pentru toate actele de adorare, iar apa este

utilizată ca mediu suport pentru realizarea abluţiunii, pe care musulmanii o folosesc, spre
exemplu, înainte de fiecare dintre cele cinci Rugăciuni zilnice, ca şi înaintea efectuării oricăror
Rugăciuni voluntare. Apa poate fi folosită pentru efectuarea abluţiunii în următoarele situaţii:
1. apa care nu şi-a schimbat mirosul, culoarea sau gustul;

2. apa din care un animal a băut este, de asemenea, considerată a fi pură şi poate fi
folosită pentru purificare, deoarece Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„... Cu adevărat apa este pură, nimic nu o face impură.” (Tirmidhi)
Atunci când apa este insuficientă sau utilizarea apei este dăunătoare pentru sănătatea
persoanei, atunci aceasta poate realiza abluţiunea uscată (Tayammum), care nu necesită folosirea
apei. Allah Preaînaltul a spus în Coranul cel Glorios, descriind condiţiile în care acest tip de
purificare poate fi folosită:
„... Dacă sunteţi bolnavi, sau în călătorie, sau unul dintre voi vine de la locul unde şia făcut nevoile, sau aţi atins femeile şi nu găsiţi apă, atunci luaţi ţărână măruntă şi curată şi
ştergeţi-vă feţele şi mâinile voastre cu ea 20. 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]
Musulmanului îi este permis să efectueze abluţiunea chiar şi peste şosete. Sunt anumite
condiţii care fac posibil acest lucru, însă, în general, acest fapt a fost legiferat tocmai pentru ca
dreptcredinciosul să poată efectua purificarea în cel mai bun mod cu putinţă. Abluţiunea făcută
peste şosete, ca şi cea uscată, vine să facă totul mult mai uşor pentru credincioşi, astfel încât
aceştia să îşi poată face Rugăciunea în orice condiţii. Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah mi-a oferit cinci lucruri pe care nu le-a mai oferit nimănui înainte mea: mi-a
oferit victoria prin înspăimântarea duşmanilor; Pământul a fost făcut pentru mine şi
pentru cei care mă urmează un loc de Rugăciune şi un lucru cu ajutorul căruia se poate
face Tayammum (abluţiunea uscată), astfel încât fiecare credincios să se poată ruga la
momentul potrivit chiar acolo unde se află; prada de război a fost permisă pentru mine,
fapt ce nu s-a mai întâmplat înainte de mine; mi-a fost oferit dreptul de a mijloci în Ziua
Învierii şi am fost trimis pentru întreaga omenire, în timp ce toţi Profeţii dinaintea mea au
fost trimişi pentru o singură comunitate.” (Bukhari)
Tayammum (abluţiunea uscată) constă în punerea mâinilor pe un pământ potrivit (ţărână sau nisip), scuturarea lor
de praf, apoi în trecerea lor peste faţă şi în frecarea mâinilor până la coate. Ea ţine locul abluţiunii care precedă
Rugăciunea (wudhu) sau a celei generale (ghusl), atunci când lipseşte apa
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Orice urmă de murdărie poate fi îndepărtată cu apă. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a
relatat:
„Un beduin a urinat în moschee, iar oamenii s-au grăbit să îl lovească pentru aceasta.
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a cerut să îl lase în pace
şi să toarne din abundenţă un vas (plin) cu apă peste locul unde acesta a urinat. Apoi, Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Aţi fost trimişi pentru a face
lucrurile uşoare (pentru oameni) şi nu pentru a face lucrurile mult mai dificile pentru
ei.»”(Bukhari)
Trebuie cunoscut faptul că saliva animalelor a căror carne este permisă nu este
considerată a fi impură, de aceea, nu este necesară abluţiunea dacă aceasta atinge hainele sau
încălţămintea credinciosului. De asemenea, dreptcredinciosul poate efectua Rugăciunea în
locurile unde aceste animale sunt ţinute, deoarece Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a permis ca Rugăciunea să fie efectuată în staulul oilor, însă a interzis ca
aceasta să fie efectuată în staulul cămilelor.

Toleranţa Islamului cu privire la
efectuarea Rugăciunii
Rugăciunea

este puntea de legătură dintre credincios şi Allah Preaînaltul.
Dreptcredinciosul se roagă cerând Iertarea şi Mila lui Allah Cel Atotputernic. Rugăciunea nu este
doar un act de adorare, ci are şi un rol social, deoarece musulmanii din întreaga comunitate,
indiferent de etnie, rasă, culoare sau statut social se adună în moschee la un loc pentru a o
efectua.
Acest act de adorare este deosebit de important şi va fi primul lucru despre care
dreptcredinciosul va fi întrebat în Ziua Judecăţii, după cum ne-a spus Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Cu adevărat, primul lucru pentru care este socotit un rob în Ziua Judecăţii, dintre
faptele sale, este Rugăciunea – şi dacă a îndeplinit-o el corect, atunci, cu adevărat, a
izbândit, iar dacă el a greşit, atunci, cu adevărat, a decăzut şi a fost pierdut; şi dacă a lipsit
ceva din ceea ce era obligatoriu (prescris) pentru el, Allah va spune: «Uitaţi-vă (şi
cercetaţi): oare are robul Meu dintre faptele voluntare ceva cu care să acopere golul din
faptele obligatorii?»; apoi sunt restul faptelor sale tot astfel (socotite).” (Nasa’i, Tirmidhi şi
Ibn Majah)
Rugăciunea trebuie efectuată de cinci ori pe zi, însă Allah Preaînaltul a lăsat acest lucru
uşor, pentru ca dreptcredinciosul să poată să îşi îndeplinească această obligaţie. Astfel, Allah a
făcut totul simplu pentru musulmanul dreptcredincios în următoarele aspecte:
1. Credinciosul poate efectua Rugăciunea în conformitate cu abilităţile sale. Acesta are
obligaţia de a face Rugăciunea în mod normal, aşa cum a fost prescrisă, însă, dacă nu poate,
atunci o poate efectua stând pe scaun şi dacă nici aceasta nu este posibil, atunci poate să o
efectueze stând culcat pe o parte, după cum ne-a spus Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
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„... Credinciosul trebuie să facă Rugăciunea stând în picioare, dacă aceasta nu este
posibil, atunci trebuie să o efectueze stând aşezat şi dacă nici aceasta nu este posibil, atunci
o poate face stând culcat pe o parte.” (Tirmidhi)
2. Rugăciunea poate fi efectuată în orice condiţii, în funcţie de situaţia în care se află
dreptcredinciosul. Dacă acesta se teme de ceva, atunci poate efectua Rugăciunea felul pe care
Allah Preaînaltul îl descrie în Coranul cel Nobil:
„De vă temeţi [de ceva], [rugaţi-vă] mergând pe jos sau călare, iar când sunteţi
iarăşi în siguranţă, pomeniţi-L pe Allah 21 aşa cum El v-a învăţat...” [Coran, 2:239]
3. Atunci când o persoană se află în călătorie, Rugăciunile care sunt formate din patru
unităţi de Rugăciune (Dhuhr, Asr şi Isha) sunt scurtate la două rak’ah şi, de asemenea, acestea
pot fi combinate.
4. Când cineva este bolnav sau când este o ploaie torenţială, Rugăciunile pot fi
combinate, de asemenea.
5. Rugăciunea are un timp pentru a începe şi unul când aceasta trebuie terminată. Profetul
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Îngerul Jibril m-a condus în Rugăciune de două ori, în timp ce mă aflam la Casa
cea Sfântă (Ka’bah). Astfel, prima dată el s-a rugat Rugăciunea de Dhuhr 22 atunci când
umbra Soarelui a fost similară cu lungimea unei curele de sanda. Apoi, el s-a rugat Asr 23
atunci când umbra tuturor lucrurilor se afla pe cer la o lungime similară cu cea a umbrei
sale. Apoi, s-a rugat Maghrib 24 atunci când Soarele a apus şi oamenii şi-au întrerupt Postul.
După aceea, s-a rugat Isha 25 atunci când amurgul dispăruse. Apoi s-a rugat Fajr 26 atunci
când zorii începuseră şi când mâncarea este interzisă pentru cel care posteşte. Apoi, a doua
zi, el s-a rugat Dhuhr atunci când lungimea Soarelui era egală cu el însuşi. După aceea, el sa rugat Asr atunci când umbra tuturor lucrurilor a fost de două ori mai lungă decât el.
Apoi s-a rugat Maghrib la aceeaşi oră la care o făcuse cu o zi înainte. Apoi s-a rugat Isha,
cea mai târzie dintre toate Rugăciunile, în a treia parte a nopţii. Apoi s-a rugat Fajr atunci
când se ivise un pic de lumină. După toate acestea, Îngerul Jibril s-a întors spre mine şi mia spus: «O, Mohammed, acestea sunt timpurile la care se rugau Profeţii de dinaintea ta, iar
cea mai bună oră pentru fiecare Rugăciune se află între aceste două timpuri.»” (Tirmidhi)
6. Atunci când dreptcredinciosul nu este sigur de numărul de rak’ah (unităţi de
Rugăciune) efectuate, dacă a omis o anumită parte sau a adăugat în Rugăciune, atunci trebuie să
se bazeze pe ceea ce este sigur (numărul cel mai mic) şi apoi să efectueze două prosternări la
sfârşitul Rugăciunii şi aceasta va fi suficient pentru el. Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Când unul dintre voi are îndoieli cu privire la Rugăciunea sa, trebuie să îşi alunge
îndoiala şi să se bazeze pe ceea ce este sigur. După ce este sigur că şi-a completat
Rugăciunea, trebuie să facă două prosternări în plus (la sfârşitul Rugăciunii, înainte de
Tasliim 27)...” (Abu Dawud)
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Împliniţi Rugăciunile voastre în mod normal
Rugăciunea de la miezul zilei (de după-amiază)
23
Rugăciunea de după-amiază târziu, când începe apusul Soarelui
24
Rugăciunea de la apusul Soarelui (sfârşitul zilei)
25
Rugăciunea de la sfârşitul zilei
26
Rugăciunea din zorii zilei
27
Partea finală a Rugăciunii musulmanului, când acesta salută spunând „As salaam aleikum rahmatullah” (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra ta!)
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7. Atunci când dreptcredinciosul nu ştie sigur unde se află Qiblah 28, el se îşi poate face
Rugăciunea îndreptându-se spre orice direcţie pe care el o consideră a fi Qiblah. Allah
Preaînaltul spune:
„Ale lui Allah sunt Răsăritul şi Apusul şi oriîncotro vă veţi întoarce, acolo este Faţa
lui Allah, căci Allah este Al-Wasi’, Al-’Alim [Cel cu Har Nemărginit şi Atoateştiutor].”
[Coran, 2:115]
8. Este interzis ca un imam 29 să lungească Rugăciunea atunci când se află în congregaţie.
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Atunci când unul dintre voi conduce oamenii în Rugăciune, să nu se lungească,
deoarece printre voi se află tineri şi bătrâni, persoane slăbite şi bolnave. Atunci când cineva
se roagă singur, se poate ruga atât cât doreşte.” (Tirmidhi)

Toleranţa Islamului cu privire la
oferirea Zakat30-ului
Zakat-ul este o formă de caritate şi este obligatorie pentru fiecare musulman care are
posibilităţi materiale. Există o anumită înţelepciune în oferirea Zakat-ului, deoarece, prin acesta,
se doreşte să se elimine sărăcia din interiorul societăţii musulmane şi să se reducă numărul de
fapte rele care se pot naşte din cauza sărăciei.
1. Unul dintre semnele toleranţei în ceea ce priveşte oferirea Zakat-ului este faptul că
acesta trebuie luat dintre lucrurile cu o valoare moderată şi nu dintre cele mai valoroase sau cele
mai puţin valoroase lucruri pe care musulmanul le deţine. Mesagerul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a avertizat pe companionii săi (Allah să fie mulţumit de
ei!), spunându-le:
„Nu luaţi cele mai valoroase lucruri din averea lor drept Zakah.” (Muslim)
2. Suma de bani care trebuie oferită drept Zakah nu trebuie să fie una foarte mare şi
trebuie plătită doar o singură dată pe an, în cazul în care persoana atinge suma minimă necesară.
Dacă cineva are o avere mai mică decât suma minimă necesară, atunci ea nu este obligată să
plătească Dania obligatorie.
Locul spre care se îndreaptă musulmanii atunci când se roagă
Imamul este persoana care conduce musulmanii în Rugăciune, atunci când se află în congregaţie, la moschee
30
Zakat-ul reprezintă Dania obligatorie pe care musulmanul trebuie să o ofere celor mai săraci decât el, atât timp cât
dispune de suma minimă obligatorie (nissab) pe perioada unui an calendaristic
28
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3. Suma care trebuie să fie oferită drept Zakah variază în funcţie de efortul pe care îl
depune o persoană în munca pe care o face. Pentru a înţelege acest fapt, gândiţi-vă la un fermier
care are o grădină de legume sau ceva asemănător. Acesta ar trebui să plătească 10% din banii
obţinuţi pe producţia pe care a obţinut-o, însă, dacă acesta îşi udă sigur grădina, atunci el va
trebui să plătească doar 5% din banii obţinuţi pe legumele vândute.
4. Pentru Persoana care nu are suma minimă necesară, cerută, pentru a putea plăti, Zakatul nu mai este o obligaţie. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„Numai cel care are posibilitatea trebuie să plătească Zakat-ul.” (Bukhari şi
Muslim)
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
„Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care
ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credinţă], pentru eliberarea
robilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru Calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum.
[Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Al-’Alim, Al-Hakim [Atoateştiutor şi
Înţelept].” [Coran, 9:60]
5. Atunci când se oferă milostenie, banii nu se pierd, deoarece se câştigă Binecuvântarea
lui Allah, care spune în Coranul cel Glorios:
„Ia din bunurile lor (o, Mohammed) milostenie, prin care să-i curăţeşti şi să-i
binecuvântezi şi roagă-te pentru ei, căci rugile aduc tihnă pentru ei. Iar Allah este AsSami’, Al-’Alim [Cel care aude totul şi Atoateştiutor].” [Coran, 9:103]

Toleranţa Islamului cu privire la Post
Atunci când cineva posteşte, se va afla faţă în faţă cu greutăţile pe care fraţii şi surorile
lor mai puţin norocoşi din întreaga lume le simt. De asemenea, Postul este o formă de Jihad 31,
deoarece persoana care ţine Post se străduieşte să Îl mulţumească pe Allah.
1. Postul este o Îndurare de la Allah Preaînaltul şi este obligatoriu pentru musulmani
pentru o singură lună pe perioada unui an. În Coranul cel Glorios găsim:
„[Aceste zile sunt] luna Ramadan 32, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză
pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept şi Îndreptar [Al-Furqan]. Şi oricare
dintre voi care este prezent această lună să o ţină Post...” [Coran, 2:185]
2. Timpul pentru Post este doar pe durata unei anumite perioade, din zorii zilei şi până la
apusul Soarelui, când nu mai trebuie să postească. Postul trebuie ţinut numai pe timpul zilei.
Allah Preaînaltul a spus:
Literalmente, termenul de Jihad 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.”
32
Cea de a noua lună a calendarului Islamic
31
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„Vi s-a îngăduit în noaptea Postului împreunarea cu femeile voastre; ele vă sunt
vouă veşmânt, iar voi le sunteţi veşmânt lor 33. Allah ştia că voi vă vicleniţi. Apoi El a primit
căinţa voastră şi v-a iertat. Acum împreunaţi-vă cu ele şi căutaţi să împliniţi ceea ce v-a
prescris Allah! Mâncaţi şi beţi până când puteţi deosebi firul alb de firul negru 34, la
revărsatul zorilor. Apoi ţineţi Postul până noaptea şi nu vă împreunaţi cu ele, în timp ce
staţi retraşi în moschei! Acestea sunt hotarele (cele interzise) lui Allah şi nu vă apropiaţi de
ele. Astfel arată Allah semnele Sale oamenilor. Poate că ei vor fi cu frică!” [Coran, 2:187]
3. Este interzis ca o persoană să postească în mod continuu, atât pe timpul zilei, cât şi pe
timpul nopţii, fără a întrerupe deloc Postul. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu a postit cel care a ţinut Post continuu.” (Ibn Majah)
4. Răsplata pentru cel care posteşte este deosebit de mare. Mesagerul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah Preaînaltul a spus: «Fiecare faptă a fiului lui Adam (a omului) este pentru el,
în afară de Post, care este pentru Mine, şi Eu îl răsplătesc pentru el.» Postul este un scut.
Dacă o persoană posteşte, nu trebuie să folosească un limbaj indecent, nu trebuie să ridice
vocea sau să se poarte necorespunzător şi 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 mireasma de mosc. Cel care posteşte este fericit de două ori:
atunci când îşi întrerupe Postul şi atunci când Îl va întâlni pe Domnul său.” (Ahmad,
Muslim şi Nasa’i)
5. Celui bolnav sau celui care se află în călătorie îi este permis să îşi întrerupă Postul,
după cum ne spune Allah Preaînaltul:
„...iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile.
Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea şi să împliniţi acest număr şi să-L
preamăriţi pe Allah, pentru că vă călăuzeşte pe Calea cea bună. Poate că veţi fi
mulţumitori!” [Coran, 2:185]
Este interzis ca cineva să se împovăreze cu mai mult decât poate duce. Jabir ibn
Abudullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) călătorea când a
văzut o mulţime de oameni adunată în jurul unui bărbat. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a întrebat: «Cu ce a greşit acest bărbat?» Ei i-au spus: «Ţine Post în timp ce
călătoreşte.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Nu este o
pietate să ţii Post în timp ce călătoreşti. Dacă doriţi, puteţi ţine Post sau puteţi să îl
întrerupeţi dacă vreţi.»” (Bukhari)
6. Dacă o femeie însărcinată sau care alăptează se teme că Postul ar putea să îi facă rău ei
sau copilului, atunci poate întrerupe Postul, însă va trebui să recupereze zilele pierdute atunci
când va putea face acest lucru. De asemenea, acest fapt este valabil şi pentru persoanele în vârstă,
care nu mai pot ţine Post, care, în locul zilelor de Post pierdute, îi vor hrăni pe nevoiaşi pentru
fiecare zi de Post pierdută. Allah spune în Coranul cel Glorios:
„Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putinţa lui...” [Coran, 2:186]
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Până ce se distinge lumina zilei de întunericul nopţii
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7. Oricine mănâncă sau bea apă neintenţionat sau pentru că a fost forţat să facă acest
lucru, are Postul valabil. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„Oricine a uitat că ţine Post şi a mâncat sau a băut trebuie să continue să ţină Post,
deoarece Allah a avut Milă de acea persoană şi a hrănit-o.” (Bukhari)

Toleranţa Islamului cu privire la Hajj
reprezintă Pelerinajul la Mecca, iar acesta trebuie îndeplinit de fiecare
musulman adult, care deţine mijloacele materiale necesare, măcar o dată în viaţă. Unul dintre
scopurile Pelerinajului este reprezentat de creşterea credinţei în Unicitatea lui Allah. În timpul
Hajj-ului, credinciosul repetă următoarele cuvinte:

Hajj-ul

«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 Islam, nu există niciun fel de diferenţe între oameni, chiar dacă sunt bogaţi şi nobili sau
săraci şi nevoiaşi.

Caracteristici ale Hajj-ului
● Este obligatoriu pentru musulmani cel puţin o dată în viaţă. Mesagerul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«O, voi, oameni, Allah a făcut Hajj-ul obligatoriu pentru voi, deci împliniţi Hajjul.» Un bărbat a întrebat: «O, Mesager al lui Allah, trebuie să facem acest lucru în fiecare an?»
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dacă v-aş spune
că da, atunci acest lucru va deveni obligatoriu pentru voi şi nu veţi putea să îl
îndepliniţi.»...” (Muslim)
● Însă, dacă o persoană nu are posibilitatea de a îndeplini acest stâlp al Islamului, din
cauza unor motive care nu depind de ea, nu săvârşeşte un păcat. Imposibilitatea de a face
Pelerinajul se referă la două lucruri şi anume: lipsa capacităţii fizice sau a celei financiare. Dacă
cineva nu are posibilităţi materiale, nu este obligat să efectueze Pelerinajul la Mecca, iar dacă
cineva nu are posibilitatea fizică de a face aceasta, însă are capacitatea financiară pentru
îndeplinirea acestui stâlp al Islamului, atunci nu este obligatoriu ca el însuşi să efectueze
Pelerinajul şi poate delega pe cineva să îndeplinească această obligaţie pentru el şi aceasta va fi
suficient. Allah Cel Măreţ spune în Coranul cel Glorios:
„Pelerinajul are loc în lunile cunoscute. Aceluia care s-a decis să facă Pelerinajul în
aceste luni îi sunt oprite în timpul Pelerinajului împreunarea cu soţia, nesupunerea și
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cearta. Şi binele pe care îl faceţi, Allah îl ştie. Luaţi cu voi provizie, dar cea mai bună
provizie este evlavia! Şi să fiţi cu frică de Mine, voi, cei care aveţi minte!” [Coran, 2:197]
● Sunt trei tipuri de Hajj care pot fi efectuate, iar Allah Preaînaltul i-a oferit
credinciosului posibilitatea de a alege între acestea. Chiar dacă Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a efectuat Pelerinajul într-un anume fel, noi nu suntem
obligaţi să facem în acelaşi mod. Putem alege oricare tip, în funcţie de capacităţile şi de ceea ce
este mai uşor pentru noi.
● Dacă cineva a făcut ceva rău, care ştie că i-ar putea afecta în mod negativ Hajj-ul,
trebuie să ofere mici ofrande, după cum este menţionat în Coranul cel Sfânt de către Allah
Preaînaltul:
„Împliniţi Pelerinajul şi Umra pentru Allah! Dacă sunteţi împiedicaţi [în împlinirea
lor], aduceţi ca ofrandă ceea ce puteţi! Şi nu vă tundeţi capetele voastre înainte ca ofranda
să ajungă la locul său de junghiere! Acela dintre voi care este bolnav sau are o durere la
cap [şi trebuie să se tundă], acela trebuie să se răscumpere printr-un post sau printr-o
pomană sau printr-o jertfă. Dacă v-aţi regăsit liniştea, [piedica a trecut] cine vrea să se
bucure după Umra până la Pelerinaj trebuie să aducă o jertfă pe care o poate face uşor. Cel
care nu are mijloace trebuie să postească trei zile în Pelerinaj şi încă şapte, după ce v-aţi
întors, aşadar, zece cu toate. Aceasta este prescris pentru cel a cărui familie nu este în
împrejurimile Moscheii Al-Haram. Şi fiţi cu frică de Allah şi să ştiţi că Allah este aspru în
pedeapsă!” [Coran, 2:196]
● Dacă o persoană se teme că nu va fi în măsură să îşi îndeplinească obligaţia de a face
Hajj, poate să îşi impună anumite condiţii atunci când începe Pelerinajul. Dacă această condiţie
este adusă la îndeplinire, înseamnă că Pelerinajul său este complet şi nu va trebui să plătească
ispăşire pentru aceasta.
● Îndeplinirea acestui stâlp al Islamului aduce iertarea păcatelor anterioare ale
pelerinului. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care efectuează Pelerinajul la Casa cea Sfântă (Ka’bah) şi care nu se apropie
de soţia sa pentru a avea relaţii sexuale şi care se opreşte de la a păcătui (în timpul
Pelerinajului) va avea toate păcatele iertate, fiind asemeni celui nou-născut.” (Bukhari)

Toleranţa Islamului în ceea ce
priveşte femeile
Femeile în Islam au un statut unic, sunt onorate şi au numeroase drepturi care le sunt

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

„Cei mai buni dintre voi sunt cei care sunt cei mai buni cu soţiile lor.” (Tirmidhi)
De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:
„Fiţi buni cu soţiile voastre!” (Muslim)

Comportamentul faţă de femei
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● Femeia primeşte o dotă atunci când se căsătoreşte. Ea poate cere tot ceea ce doreşte, iar
bărbatul are obligaţia de a îi oferi aceasta, în limita posibilităţilor sale. Allah Cel Măreţ spune în
Coranul cel Glorios:
„Şi oferiţi femeilor zestrea 35 de bună-voie, iar dacă ele se lipsesc – nesilite de ceva –
atunci cheltuiţi-o cum doriţi, cu plăcere!” [Coran, 4:4]
● Chiar dacă femeia divorţează, ea are drepturi asupra dotei sale. Allah Preaînaltul spune:
„Însă dacă divorţaţi de ele înainte de a le atinge, dar după ce le-aţi hotărât dota,
atunci ele au dreptul la jumătate din ce aţi statornicit, cu excepţia situaţiei în care ele se
lipsesc [de aceasta], sau acela în mâinile căruia se află contractul de căsătorie renunţă. Iar
renunţarea este mai aproape de pietate. Şi nu uitaţi că Allah este Al Basir [Cel care Vede
Bine] ceea ce faceți!” [Coran, 2:237]
● Este datoria soţului să se ocupe de toate nevoile financiare ale soţiei. Acestuia îi este
interzis să o lase pe soţia sa să trăiască strâmtorată. Allah Cel Atotputernic spune:
„Lăsaţi-le să locuiască acolo unde locuiţi voi, după mijloacele voastre, şi nu le faceţi
nicio daună, ca să le faceţi să trăiască strâmtorate! Iar dacă ele sunt îngreunate, atunci
îngrijiţi de ele până nasc şi dacă alăptează [copii născuţi] de la voi, atunci daţi-le lor
simbria lor şi sfătuiţi-vă între voi [în această privinţă], aşa după cum se cuvine! Iar dacă
aflaţi voi greutăţi, atunci îl va alăpta pe el alta.” [Coran, 65:6]
● În cazul unui divorţ, este dreptul femeii să aibă custodia copiilor, dacă doreşte. Allah
Preaînaltul spune:
„Mamele [divorţate] îi alăptează pe copiii lor doi ani încheiaţi, pentru cei care voiesc
să se împlinească timpul alăptării. Iar tatălui îi revine datoria de a asigura întreţinerea şi
îmbrăcămintea după cuviinţă, căci niciunui suflet nu i se impune decât atât cât îi stă în
putinţă. Nici mama nu poate fi păgubită în ceea ce-l priveşte pe copilul ei, nici tatăl în ceea
ce-l priveşte pe copilul lui. Asemenea şi pentru moştenitor. Dacă amândoi [părinţii] se
învoiesc la înţărcare după ce se sfătuiesc, nu vor avea păcat. Iar dacă voiţi să aveţi doică
pentru copiii voştri, nu aveți niciun păcat, dacă plătiţi ceea ce aveţi de dat, după cuviinţă. Şi
să fiţi cu frică de Allah şi să ştiţi că Allah este Al-Basir [Cel care Vede Bine] ceea ce faceți!”
[Coran, 2:233]
● Femeii trebuie să i se acorde toate lucrurile de care are nevoie, astfel încât să fie
îngrijită aşa cum trebuie şi să se simtă împlinită. Allah Cel Măreţ spune:
„Cel care este înstărit, să cheltuiască după averea sa, iar cel a cărui înzestrare este
măsurată, să cheltuiască din ceea ce i-a dat Allah. Allah nu sileşte pe nimeni, decât după
cum El i-a dat. Şi Allah va face să vină după strâmtorare belşug.” [Coran, 65:7]
● Femeia are dreptul legal la moştenire. Allah Preaînaltul spune:
„... asemenea le revine şi femeilor o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinţii şi
rudele, de va fi puţin sau mult, o parte anume [li se cuvine].” [Coran, 4:7]
● Femeia aflată la menstruaţie sau în perioada postnatală nu este obligată să realizeze
anumite acte de adorare, după cum sunt efectuarea Rugăciunii şi ţinerea Postului. În ceea ce
priveşte Postul, ea trebuie să recupereze doar zilele pierdute din luna Ramadan. Mua’dha a
relatat:

Prin „zestre”, se traduce cuvântul arab mahr, care este de fapt cadoul pe care mirele i-l face miresei şi care este
negociat între cele două părţi
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„Am întrebat-o pe Aisha: «Care este motivul pentru care o femeie aflată la
menstruaţie trebuie să recupereze zilele de Post (pe care le-a pierdut în timpul
menstruaţiei), însă nu trebuie să recupereze şi Rugăciunile pe care le-a pierdut în această
perioadă?» (...) Aisha a răspuns: «Atunci când eram în perioada menstruală ni s-a cerut să
recuperăm zilele de Post pierdute, însă nu ni s-a cerut să recuperăm şi Rugăciunile
pierdute.»” (Muslim)
De asemenea, dacă este în perioada menstruaţiei, ea nu trebuie să efectueze Tawaf în jurul
Ka’bei. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oamenilor li s-a cerut să efectueze Tawaf în jurul Ka’bei (Tawaf al-Wad) ca ultim
lucru al Pelerinajului, înainte de a pleca din Mecca, cu excepţia femeilor aflate la
menstruaţie, care nu trebuie să facă aceasta.” (Bukhari)
● Femeia nu este obligată să ia parte la lupta sfântă, Jihad. S-a relatat că Aisha (Allah să
fie mulţumit de ea!) l-a întrebat pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!):
„«O, Mesager al lui Allah, este femeia obligată să lupte în Jihad?» El (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «Da, însă la ele este un Jihad care nu
necesită niciun fel de luptă: Hajj şi Umra.»” (Ibn Majah)
● Femeia nu este obligată să cheltuie din propriii bani pentru cheltuielile casei, chiar dacă
ea are propriile venituri materiale. Acest lucru este obligaţia soţului ei.

Toleranţa Islamului cu privire la
sistemul financiar
Sistemul financiar este linia în jurul căreia se desfăşoară viaţa unei comunităţi, însă,

acesta este şi unul dintre cele mai des întâlnite motive de la care pornesc neînţelegerile între
oameni. Câteva dintre aspectele toleranţei în ceea ce priveşte sistemul financiar în Islam sunt
după cum urmează:
1. Credinciosul trebuie să arate bunătate faţă de fratele său atunci când vinde sau când
cumpără ceva. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah va avea Milă de cel care, atunci când vinde sau cumpără, este bun şi
generos.” (Bukhari)
2. Atunci când cineva nu are posibilităţile materiale pentru a înapoia un împrumut, Allah
Cel Milostiv ne cere să fim înţelegători faţă de condiţia persoanei respective. În Coranul cel
Glorios găsim:
„Aceluia care este strâmtorat să i se dea păsuire până îi va fi uşor, iar să faceţi
milostenie e şi mai bine pentru voi, dacă ştiţi 36! [Coran, 2:280]
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
Atunci când debitorul se află în imposibilitatea financiară de a plăti un anumit împrumut, creditorul trebuie să
îl aştepte până când va dispune de banii necesari, însă, şi mai potrivit va fi dacă îl va scuti de la restituirea
datoriei
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„Oricui împrumută bani unei persoane aflată în dificultate, i se va oferi aceiaşi
răsplată ca şi în cazul oferirii de milostenie, pentru fiecare zi pe care o va acorda
debitorului. Oricine 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 se
întârzie plata datoriei.” (Ibn Majah)
3. Islamul cere oamenilor să fie generoşi unii cu alţii. Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„O persoană dintr-o comunitate anterioară nu a făcut nimic altceva bine cu excepţia
faptului că îşi trimitea oamenii să recupereze împrumuturile de la persoanele datoare din
comunitate, însă, atunci când cineva se afla în imposibilitatea de a plăti, ea le cerea
oamenilor săi să fie blânzi cu datornicii. Allah a iertat păcatele acestei persoane datorită
generozităţii sale.” (Muslim)
4. Islamul încurajează credincioşii să dea înapoi acel obiect cumpărat despre care ştiu că,
prin vinderea sa, provoacă tristeţea vânzătorului. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oricui returnează ceea ce a cumpărat persoanei care s-a întristat atunci când a
vândut acel obiect Allah îi va acoperi greşelile în Ziua Judecăţii.” (Ibn Hibban)
5. Dacă o vânzare este în desfăşurare, tranzacţia nu devine valabilă până când cei
implicaţi în discuţie au terminat de stabilit condiţiile pentru vânzare/cumpărare. Profetul
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Vânzătorul şi cumpărătorul pot anula o tranzacţie atât timp cât nu s-au despărţit
încă. Dacă amândoi au vorbit adevărul, atunci ei vor fi binecuvântaţi în ceea ce priveşte
acea vânzare, iar dacă au ascuns anumite lucruri, atunci ei nu vor primi binecuvântare
pentru acea vânzare.” (Bukhari)
6. Un semn al toleranţei pe care Islamul o aduce în ceea ce priveşte chestiunile financiare
este sistemul său drept de moştenire. Allah Cel Atotputernic spune:
„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 Al-’Alim, Al-Hakim [Atoateştiutor, Înţelept].”
[Coran, 4:11]
7. Un semn al frumuseţii Islamului este acela că se permite oferirea unui cadou celor care
sunt prezenţi atunci când bunuri materiale sau bani sunt împărţiţi. Allah Atoateştiutorul spune:
„Dacă la împărţire sunt de faţă rude apropiate, orfani şi sărmani, oferiţi-le lor
[ceva] din ea [din moştenire] şi spuneţi-le lor vorbe cuviincioase!” [Coran, 4:8]
8. O persoană poate lăsa drept moştenire după moartea sa o anumită sumă din averea sa.
Amir ibn Sa’d (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit să mă
viziteze atunci când eram bolnav, în Mecca. L-am întrebat: «O, Mesager al lui Allah, vreau să las
întreaga mea avere drept moştenire pe Calea lui Allah.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Nu.» Am spus apoi: «Atunci vreau să las jumătate drept
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moştenire.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Nu.» Apoi am
spus să las o treime, la care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus:
«O treime este bine, însă este încă prea mult. Este mai bine să laşi averea moştenitorilor tăi
de drept, astfel încât aceştia să nu fie nevoiţi să ceară ajutor de la alţi oameni.»” (Bukhari)

Toleranţa Islamului cu privire la
aplicarea pedepsei
Islamul a legiferat un anumit număr de pedepse, care, odată puse în aplicare, asigură

siguranţa unei societăţi. În acest mod, vieţile vor fi salvate, iar onoarea oamenilor va fi protejată.
Toate fărădelegile, indiferent de gravitatea acestora, vor fi reduse la maximum, încercându-se
eradicarea lor completă. Allah Cel Atotputernic a spus:
„O, voi cei care credeţi, v-a fost prescris talionul pentru cei ucişi...” [Coran, 2:178]
Însă, Allah Cel Milostiv a mai spus:
„... Iar celui căruia i s-a iertat din partea fratelui său ceva, i se arată bunăvoinţă, iar
despăgubirea se împlineşte după cuviinţă...” [Coran, 2:178]
● Cu privire la pedeapsa pentru hoţ, Allah Cel Măreţ a spus:
„Cât despre hoţ şi hoaţă, tăiaţi-le lor mâinile (de la încheietura pumnului) ca
răsplată pentru ceea ce au dobândit [prin furt] şi ca Pedeapsă de la Allah, căci Allah este
Al-’Aziz, Al-Hakim [Puternic şi Înţelept].” [Coran, 5:38]
Chiar dacă pedeapsa pentru acest fel de fărădelege este una deosebit de gravă, aceasta
este benefică, deoarece, odată tăiată mâna, atât persoana în cauză, cât şi alţi oameni vor fi
descurajaţi să se mai atingă de lucrurile altora.
● În ceea ce priveşte pedeapsa pentru comiterea de adulter, Allah Preaînaltul spune în
Coranul cel Glorios:
„Pe cea care preacurveşte şi pe cel care preacurveşte biciuiţi-i pe fiecare cu câte o
sută de lovituri 37. Şi să nu vă apuce mila de ei în îndeplinirea 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]
Această pedeapsă se aplică pentru a proteja familia şi pentru a preveni destrămarea
acesteia, astfel încât copiii să nu crească fără vreunul dintre părinţi.
Pentru cel care vorbeşte de rău despre o persoană, acuzând-o că este promiscuă, fără a
avea vreo dovadă în acest sens, există, de asemenea, o pedeapsă. Allah Preaînaltul spune:
„Pe aceia care defăimează femei cinstite şi apoi nu aduc patru martori, biciuiţi-i cu
optzeci de lovituri şi nu mai primiţi mărturie de la ei niciodată, căci ei sunt nelegiuiţi.”
[Coran, 24:4]
Însă, Shari’ah (Legislaţia Islamică) stabileşte reguli generale cu privire la momentele
când trebuie aplicate pedepsele prescrise. Allah Cel Milostiv spune:
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„Răsplata pentru un rău este un rău deopotrivă cu el. Însă, răsplata aceluia care
iartă şi care caută împăcare se află la Allah. El nu-i iubeşte pe cei nelegiuiţi!” [Coran,
42:40]
De asemenea, în Coranul cel Glorios mai găsim:
„Dacă pedepsiţi, atunci pedepsiţi cu ceea ce voi aţi fost pedepsiţi, iar dacă răbdaţi, e
chiar mai bine pentru cei răbdători.” [Coran, 16:126]

Pentru aplicarea pedepsei, trebuie îndeplinite câteva condiţii:
1. Islamul prevede ca pedeapsa pentru încălcarea drepturilor unei persoane să fie
implementată numai în cazul în care persoana păgubită cere acest lucru. Însă, cea care a suferit
răul poate urma Porunca lui Allah şi să îl ierte pe cel care i-a greşit. Allah Preaînaltul spune:
„Răsplata pentru un rău este un rău deopotrivă cu el. Însă, răsplata aceluia care
iartă şi care caută împăcare se află la Allah. El nu-i iubeşte pe cei nelegiuiţi!” [Coran,
42:40]
2. Oricine se întoarce la Legea lui Allah şi se căieşte pentru fapta sa, nu este pedepsit atât
timp cât nu îşi anunţă în mod public păcatul şi atât timp cât autorităţile nu ştiu despre acest lucru.
Astfel, păcatul comis rămâne între el şi Allah Cel Atotputernic, Singurul spre care se îndreaptă
căinţa celui care a comis un rău. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„Toate păcatele celor care mă urmează vor fi iertate cu excepţia Muahjirini-lor (cei
care comit un păcat în mod deschis sau care îşi dezvăluie păcatele în faţa oamenilor). Un
exemplu al unei astfel de dezvăluiri este cel al unei persoane care comite un păcat în timpul
nopţii şi care, în ciuda faptului că Allah îl ascunde ca în spatele unui paravan, vine
dimineaţa şi spune: «O, cutare şi cutare, ieri noapte am făcut acest şi acest păcat.» El spune
aceasta deşi a petrecut toată noaptea protejat de Allah, având păcatul ascuns, care pune
asemeni unui paravan în faţa păcatului său (ca nimeni să nu cunoască fapta sa), iar
dimineaţa el decide să dea la o parte paravanul cu care Allah îl apărase.” (Bukhari)
Implementarea acestor legi are un scop final şi anume protecţia drepturilor oamenilor şi
asigurarea siguranţei societăţii. Dacă o persoană ştie că va fi ucisă dacă ucide sau că i se va tăia
mâna în cazul în care fură, cu siguranţă va fi descurajată să comită acele fapte. Allah Preaînaltul
spune:
„Şi aveţi în talion [pavăză pentru] viaţă, o, cei dăruiţi cu mite, şi poate că o să vă
feriţi (de săvârşirea de crime).” [Coran, 2:179]
Pentru unii, pedepsele aplicate în Islam ar putea fi considerate a fi prea severe. În
realitate, acestea sunt pe măsura diferitelor tipuri de infracţiuni şi au menirea de a îndepărta
corupţia existentă la nivelul unei societăţi. Spre exemplu, închiderea celor care au comis un rău
în închisori nu şi-a dovedit eficacitatea, deoarece, de cele mai multe ori, în loc să descurajeze
persoana de la comiterea unei fărădelegi, o încurajează pe aceasta să persiste în fapta rea pe care
o comite.

Toleranţa Islamului cu privire la prizonierii
de război
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Nu este un lucru neaşteptat să existe persoane care au păreri diferite cu privire la religie,

economie sau interese personale. Allah Atoateştiutorul spune:

„... Şi dacă Allah nu i-ar ţine pe oameni în frâu, unul prin altul, Pământul ar fi
stricat. Dar Allah este Darnic cu toate lumile.” [Coran, 2:251]
Războaiele care se dau în numele Islamului sunt purtate într-un mod onorabil. În Coranul
cel Glorios găsim:
„Şi nu fiţi ca aceia care au ieşit din casele lor mândri, de ochii lumii 38, pentru ca să
se abată de la Calea lui Allah, căci Allah este Al-Muhit [Cel care cuprinde toate cu Ştiinţa
Sa] a ceea ce fac ei.” [Coran, 8:47]
În Islam, războaiele sunt purtate pentru a proteja drepturile celor subjugaţi. Allah
Preaînaltul spune:
„Şi ce este cu voi de nu luptaţi pe Calea lui Allah, şi pentru bărbaţii, femeile sau copiii slabi
care spun: «Doamne! Scoate-ne pe noi din cetatea asta cu neam nelegiuit şi dă-ne nouă din
partea Ta un ocrotitor şi dă-ne nouă din partea Ta un ajutor!»” [Coran, 4:75]

Caracteristici ale toleranţei Islamului cu privire la purtarea războaielor
1. Islamul nu este o religie a terorismului, transgresiunii sau a opresiunii. Allah
Preaînaltul ne interzice să îi asuprim pe cei din jurul nostru, după cum găsim în Coranul cel
Nobil:
„Luptaţi pe Calea lui Allah împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu începeţi
voi lupta, căci Allah nu-i iubeşte pe cei care încep lupte!” [Coran, 2:190]
2. Allah ne porunceşte să încercăm să schimbăm convorbirea într-una paşnică atunci când
modul de vorbire al duşmanilor noştri impun acest lucru. În Coranul cel Sfânt găsim:
„Iar dacă ei vor înclina către împăcare, înclină şi tu către ea. Şi încrede-te în Allah,
căci El este As-Sami’, Al-’Alim [Cel Care aude totul şi Atoateştiutor].” [Coran, 8:61]
3. Este interzis să luptăm împotriva celor care nu luptă împotriva noastră. Allah
Preaînaltul spune:
„Afară de aceia care se unesc la un neam cu care voi aveţi un legământ şi vin la voi
cu piepturile prea strânse pentru ca să mai lupte împotriva voastră sau ca să mai lupte
împotriva neamului lor. De ar fi voit Allah, le-ar fi dat putere asupra voastră atunci când sar fi războit cu voi. Dar dacă se depărtează ei de voi şi nu luptă împotriva voastră şi vă
arată supunere, Allah nu vă mai dă vouă cale împotriva lor (permisiunea de a-i mai
ataca).” [Coran, 4:90]
4. Sunt mai multe condiţii care merg mână în mână cu războiul, prin care se doreşte să se
prevină orice fel de acţiune inumană. Nu toate persoanele care nu iau parte la război trebuie
pedepsite şi condamnate pentru aceasta, aşa cum sunt bătrânii, femeile, copiii, ca şi cei bolnavi,
cei care şi-au dedicat întreaga viaţă actelor de adorare. Acestea sunt poruncile Profetului
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). În momentul în care a cucerit
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Ca oastea de necredincioşi din Mecca, pe care a condus-o Abu Jahl
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Mecca, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a cerut celor care au intrat în casa
lui Abu Sufiyan să îşi arunce armele, deoarece se vor afla în siguranţă.
În timpul unei bătălii dintre musulmani şi nemusulmani, Abu Bakr (Allah să fie
mulţumit de el!), primul calif al Islamului, i-a sfătuit pe cei pe care-i avea sub comandă,
spunându-le:
„Vă cer să îndepliniţi zece lucruri. Învăţaţi-le pe de rost! Nu trădaţi încrederea acordată!
Nu furaţi din prada de război şi nu încălcaţi tratatele! Nu mutilaţi cadavrele şi nu ucideţi
femeile! Nu ucideţi copiii şi bătrânii! Nu dezrădăcinaţi sau ardeţi palmierii! Nu doborâţi un pom
fructifer şi nu sacrificaţi oile, vacile sau cămilele, cu excepţia cazului în care ele vă sunt
necesare pentru consum. Veţi intra în contact cu persoane retrase în mănăstiri, de aceea,
părăsiţi-i, la fel ca şi ceea ce ei adoră!” (Tabari)
5. În timp de război, drepturile omului trebuie să fie respectate. Islamul interzice ca
prizonierii de război să fie torturaţi; ei trebuie trataţi cu bunătate. Allah Preaînaltul spune:
„Şi-l hrănesc cu mâncare, în ciuda dragostei pentru ea, pe cel sărman, şi pe orfan, şi
pe prizonier, ~ [Zicând]: «Noi vă hrănim pentru a dobândi Faţa lui Allah (mulţumirea Lui)
şi nu voim de la voi nici răsplată, nici mulţumire!»” [Coran, 76:8-9]
Musulmanii trebuie să respecte aceste porunci. Abu ’Aziz ibn Omair (Allah să fie
mulţumit de el!), 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 Ansari 39 şi atunci când
ei mâncau prânz sau cină, ei mâncau curmale în timp ce pe mine mă hrăneau cu pâine 40, aşa cum
le-a ordonat Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).” (Tabarani, Mu’jam asSaghiir )
6. Face parte, de asemenea, din toleranţa pe care Islamul o aduce, ca prizonierii să fie
eliberaţi fără a le fi plătită o răscumpărare. Allah Preaînaltul spune:
„Atunci când îi întâlniţi [în luptă] pe aceia care nu cred, loviţi gâturile lor, iar când
îi slăbiţi pe ei, legaţi-i straşnic în lanţuri (luându-i captivi)! Apoi, fie îndurare, fie
răscumpărare, până ce războiul se sfârşeşte. Iar de ar voi Allah, El s-ar răzbuna pe ei. Însă
El vă încearcă pe unii prin alţii. Iar acelora care sunt ucişi pe Calea lui Allah, El nu le va
lăsa faptele lor să fie în deşert.” [Coran, 47:4]
7. Conducătorii musulmani sunt sfătuiţi să îi trateze pe locuitorii nemusulmani în cel mai
bun mod cu putinţă. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a
sfătuit pe companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) atunci când au cucerit Egiptul:
„Veţi intra în curând în Egipt, pământ cunoscut sub numele de al-qirat (regatul
banilor). Atunci când îl cuceriţi, trataţi-i pe locuitorii lui (creştinii copţi) cu bunătate...”
(Muslim)
Dacă ne uităm la scrisoarea trimisă de către Omar (Allah să fie mulţumit de el!)
oamenilor din Ierusalim atunci când aceştia au fost cuceriţi de către musulmani, vom găsi scrise
următoarele:
„Le dau cuvântul meu oamenilor din Ierusalim că bisericile şi crucile lor nu vor fi
distruse. Niciunul dintre ei nu trebuie forţat să adere la Islam.”
Ansari: Literal, „ajutoarele”. Musulmanii din Medina care l-au primit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) şi companionii lui (Allah să fie mulţumit de ei!) când au venit din Mecca
40
Mâncarea de bază a musulmanilor erau curmalele atunci când nu aveau nimic altceva de mâncare
39
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Omar (Allah să fie mulţumit de el!) putea să le impună oamenilor din Ierusalim orice fel
de dorinţă ar fi avut, însă, în loc să îi subjuge în vreun fel, a ales o cale care a fost reprezentativă
pentru exprimarea toleranţei pe care Islamul o aduce, respectând în totalitate drepturile
oamenilor.

Toleranţa Islamului cu privire la
iertarea păcatelor
lui Adam comit numeroase păcate de-a lungul vieţii lor. Profetul Mohammed
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Fiii

„Toţi fiii lui Adam comit păcate, însă cei mai buni în faţa lui Allah sunt cei care se
căiesc.” (Bukhari şi Muslim)
Şeitan a promis să îi distragă pe fiii lui Adam de la credinţa cea adevărată, după cum ne
spune Allah Preaînaltul:
„Şi a mai zis el: «Îl vezi pe acela pe care l-ai cinstit mai mult decât pe mine? Dacă
Tu îmi vei da răgaz în Ziua Învierii, îi voi aduce pe toţi urmaşii lui sub stăpânirea mea
(supunându-i), afară de puţini [dintre ei].» ~ A spus: «Pleacă! Şi cine te va urma pe tine
dintre ei, Gheena va fi răsplata voastră – bogată răsplată.»” [Coran, 17:62-63]
1. Allah Cel Atotputernic va ierta toate păcatele unei persoane, indiferent de câte ori face
acest lucru, atunci când aceasta se căieşte. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus:
„Dacă nu aţi fi făcut niciun păcat, Allah v-ar fi făcut să dispăreţi din această
existenţă şi v-ar fi înlocuit cu persoane care păcătuiesc, care vor cere iertare de la Allah, iar
El îi va ierta.” (Muslim)
Allah Preaînaltul spune:
„Însă Allah primeşte doar căinţa acelora care săvârşesc răul întru neştiinţă, dar se
căiesc de îndată. Pe aceia Allah îi iartă, căci Allah este Al-’Alim, Al-Hakim [Atoateştiutor şi
Înţelept]. ~ Însă iertarea nu este pentru aceia care săvârşesc fapte rele până în clipa când
moartea se iveşte la unul dintre ei şi atunci el strigă: «M-am căit acum!» şi nici pentru aceia
care mor necredincioşi. Pentru aceia Noi am pregătit chin dureros.” şi nici pentru aceia
care mor necredincioşi. Pentru aceia Noi am pregătit chin dureros.” [Coran, 4:17-18]
2. O persoană care se căieşte pentru păcatele comise trebuie să facă acest lucru înainte de
sosirea Zilei Judecăţii. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„Pentru cel care caută Iertarea (Domnului Său) înainte ca Soarele să răsară de la
Vest (înainte de Ziua Judecăţii) Mila lui Allah se va coborî.” (Muslim)
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:
„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 [Al-Ghafur, Ar-Rahim] ~
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Acela care dobândeşte un păcat îl dobândeşte numai împotriva sa, iar Allah este Al-’Alim,
Al-Hakim [Atoateştiutor şi Înţelept].” [Coran, 4:110-111]
3. Cei care se căiesc sincer pentru păcatele pe care le-au comis pot avea aceste fapte
transformate în fapte bune prin Voinţa lui Allah, care ne spune în Coranul cel Glorios:
„Afară de acela care se căieşte, crede şi săvârşeşte fapte bune, căci Allah este AlGhafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 25:70]
4. Allah Cel Milostiv răsplăteşte o persoană în funcţie de intenţia pe care aceasta o are.
Dacă o persoană intenţionează să facă o faptă bună, însă nu face acest lucru, atunci Allah îi va
scrie o faptă bună în Cartea sa datorită intenţiei pe care a avut-o. Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că Allah a menţionat:
„Dacă sclavul Meu intenţionează să facă o faptă rea, aceasta nu este scrisă (în
Cartea sa) 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 îi este scrisă (în Cartea sa) ca faptă bună. Dacă o face, atunci îi vor fi scrise (în
Cartea sa) de la zece la şapte sute de fapte bune.” (Bukhari)
5. Atunci când cineva comite un păcat, acesta va sta între el şi Mila lui Allah. Mesagerul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„În Ziua Judecăţii, va rămâne un singur om în faţa Focului Iadului şi va spune: «O,
Allah! Căldura Focului mă arde, te rog, întoarce-mi faţa de la Foc!» El va continua să Îl
invoce pe Allah până când El va spune: «Îmi este teamă că dacă îţi voi da ceea ce doreşti
îmi vei cere altceva apoi.» Omul va spune: «Nu, pe Puterea Ta, nu voi mai cere altceva!»
Apoi, Allah îi va întoarce faţa de la Foc. După aceea, omul va spune: «O, Allah, adu-mă
mai aproape de Jannah (Paradis)!» Allah îi va spune: «Nu ai promis că nu vei mai cere
nimic? Vai ţie, fiu al lui Adam! Cât de viclean eşti!» El va continua să Îl invoce pe Allah
până când El va spune: «Îmi este teamă că dacă îţi voi da ceea ce doreşti îmi vei cere
altceva apoi.» Omul va spune: «Nu, pe Puterea Ta, nu voi mai cere altceva!» După aceea,
Allah îl va lăsa să stea aproape de Porţile Paradisului şi, odată ajuns acolo, omul va rămâne
tăcut până când va vedea ce este înăuntru şi va spune: «O, Allah, lasă-mă să intru în
Jannah!» Allah îi va spune: «Nu ai promis că nu vei mai cere nimic? Vai ţie, fiu al lui
Adam! Cât de viclean eşti!» Atunci, omul va spune: «O, Allah, nu mă aşeza printre cele
mai nefericite creaţii ale Tale!» şi va continua să Îl invoce pe Allah până când Allah va
zâmbi, iar când Allah va zâmbi, i se va permite să intre în Jannah şi odată intrat, Allah îi
va spune: «Cere tot ceea ce doreşti!» Omul va cere până când va sfârşi toate dorinţele, apoi
Allah îi va spune: «Vei primi de două ori cât ţi-ai dorit!»” Abu Huraira (Allah să fie mulţumit
de el!) a adăugat: „Acesta va fi ultimul om care va intra în Jannah.” (Bukhari)
Allah Preaînaltul a spus:
„Iar dacă Allah i-ar pedepsi pe oameni pentru ceea ce au dobândit, n-ar mai lăsa pe
faţa lui [a Pământului] nicio vietate. Însă El îi păsuieşte până la un termen hotărât şi când
va sosi termenul lor, atunci Allah va fi cu robii Săi Binevăzător [Al-Basir].” [Coran, 25:45]

Toleranţa Islamului cu privire la comiterea de păcate
1. Atunci când credinciosul face o faptă bună, aşa cum este, spre exemplu, a îşi face
Rugăciunea, va avea răsplată de la Allah, iar dacă musulmanul va efectua cele cinci Rugăciuni
zilnice şi apoi Rugăciunea de vineri, va avea toate păcatele şterse. Profetul Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
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„Cele cinci Rugăciuni zilnice şi Rugăciunea de vineri sunt ispăşire pentru toate
păcatele comise între acestea, atât timp cât nu s-au comis păcate majore.” (Tirmidhi)
Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:
„Hajj-ul şi Umra acceptate şterg tot ceea ce a fost înainte de ele.” (Muslim)
Allah Preaînaltul a spus:
„De vă veţi feri de păcatele mari, care vă sunt oprite, vă vom ierta pentru faptele
voastre rele [mărunte] şi vă vom lăsa să intraţi într-un loc nobil.” [Coran, 4:31]
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:
„Atunci când doi musulmani se întâlnesc şi îşi strâng mâinile, Allah le iartă păcatele
făcute înainte.” (Tirmidhi)
2. Atunci când credinciosul este atins cu un rău sau cu boală, Allah îi va şterge o parte
dintre păcate. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Niciun rău nu i se poate întâmpla unui musulman, fără ca Allah să-i ierte o parte
dintre păcatele sale, chiar dacă acesta (răul) este cât înţepătura unui ghimpe.” (Bukhari)
3. De asemenea, abluţiunea şterge păcatele musulmanului. Mesagerul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care îndeplineşte în mod corespunzător abluţiunea, apoi se roagă oricare două
raka’ah (de Rugăciune), fără a fi nepăsător, va primi iertarea tuturor păcatelor
anterioare.” (Ahmad)
4. Faptele bune, chiar şi neînsemnate, au răsplăţi deosebite şi pot şterge din
păcatele anterioare. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„Cine l-a slăvit pe Allah după fiecare Rugăciune de treizeci şi trei de ori, şi L-a
lăudat de treizeci şi trei de ori şi L-a preamărit de treizeci şi trei de ori, apoi a spus pentru
a completa o sută «Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe
nimeni egal, a Lui aste Împărăţia şi Lauda şi El este cu putere peste toate» 41 i-au fost
iertate păcatele, (chiar) şi dacă (acestea) ar fi cât spuma mării.” (Muslim)
5. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a învăţat să
facem cât mai multe fapte bune:
„Temeţi-vă de Allah oriunde vă aflaţi şi după fiecare faptă bună faceţi o altă faptă
bună şi trataţi-i pe oameni cu bunătate.” (Bukhari şi Muslim)
6. Într-o relatare, ni se spune:
„Un bărbat a venit la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) după ce a comis un păcat şi i-a spus: «O, Mesager al lui Allah, ajută-mă să mă purific.»
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat: «Ţi-ai făcut abluţiunea?»
Omul a răspuns: «Da.» Apoi, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a întrebat: «Te-ai rugat cu noi?» Omul a răspuns: «Da.» El (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Atunci mergi, Allah ţi-a iertat păcatele.»” (Bukhari şi
Muslim)
Este vorba despre rostirea dupa împlinirea fiecăreia dintre Rugăciunile obligatorii de 33 de ori a formulei
SubhanAllah!, de 33 de ori a formulei Alhamdulillah! şi de 33 de ori a formulei Allahu Akbar! (Allah este Cel
mai Măreţ!)
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Continuitatea faptelor bune
1. Allah îl răsplăteşte pe credinciosul care îi călăuzeşte şi pe alţii pe Calea cea Dreaptă.
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă cineva îndeamnă pe alții să urmeze dreapta călăuzire, primește o răsplată
egală cu a celor 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)
2. Atunci când o persoană oferă cunoştinţe benefice comunităţii din care face parte, va
primi o mare răsplată din partea lui Allah Cel Atotputernic. Mesagerul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Atunci când o persoană moare, nu mai obţine răsplată pentru faptele sale, cu
excepţia a trei fapte: milostenia ce are continuitate, ştiinţa de care beneficiază şi alţii şi un
copil credincios, care face du’a pentru el.” (Muslim)

Toleranţa în Islam cu privire la
dorinţele cuiva
1. Atunci când o persoană îşi înfrânează dorinţele, chiar şi atunci când este vorba de
relaţiile cu soţia sa, va avea răsplată deosebită. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus:
„«A porunci binele este o faptă care are o răsplată deosebită şi a opreşte o faptă rea
are, de asemenea, o răsplată deosebită şi a te apropia de soţia ta, cu dorinţă, este o faptă
bună.» Companionii au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, dacă ne apropiem de soţiile noastre
vom avea răsplată?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Nu aţi
văzut că dacă cineva îşi îndeplineşte dorinţele într-un mod care nu este permis este
pedepsit? În acelaşi mod, dacă el face un lucru ce îi este permis, atunci va fi răsplătit.»”
(Muslim)
2. Lucrul cel mai frumos cu privire la Islam este acela că transformă activităţile zilnice
normale în acte de adorare dacă acestea sunt făcute în concordanţă cu Poruncile lui Allah.
Mâncatul, băutul şi toate activităţile zilnice, atunci când sunt făcute cu dorinţa de a Îl mulţumi pe
Allah Preaînaltul. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Atunci când cineva munceşte pentru familia sa, va primi o răsplată.” (Bukhari)
De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:
„«Fiecare musulman trebuie să ofere milostenie.» Oamenii l-au întrebat: «O, Mesager
al lui Allah, atunci când cineva nu are nimic de oferit, ce va face?» Profetul Mohammed (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Ar trebui să muncească cu propriile
mâini şi să beneficieze din aceasta şi apoi să ofere şi altora din munca sa drept milostenie.»
Apoi, oamenii au întrebat: «Dar dacă o persoană nu poate face nici măcar acest lucru?» El (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «Atunci ar trebui să îi ajute pe cei
aflaţi la nevoie atunci când aceştia îi cer ajutorul.» Cei prezenţi au spus apoi: «Dar dacă nu
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poate face nici aceasta?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
«Atunci ar trebui să facă bine şi să se ţină departe de ceea ce este rău, iar aceasta va fi
văzută ca fiind milostenie.»” (Bukhari)

Toleranţa Islamului cu privire
la despovărare
Allah îi iubeşte pe robii săi dreptcredincioşi, însă, aceasta nu înseamnă că nu le trimite
anumite greutăţi, tocmai pentru a le testa credinţa. Însă, pentru fiecare încercare, credinciosul
primeşte şi metode prin care să poată să treacă peste acea greutate. Spre exemplu, modalităţile
prin care o persoană beneficiază de cunoaştere şi de educaţie în Islam sunt uşoare şi pline de
toleranţă. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah nu a făcut niciun lucru greu fără a trimite un educator care să facă lucrurile
uşoare.” (Muslim)
1. O altă formă de toleranţă şi despovărare în Islam se poate observa în comportamentul
Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care avea cel mai bun şi
mai blând comportament faţă de toţi oamenii, inclusiv faţă de cei care veneau cu diferite cerinţe,
indiferent de natura acestora. Abu Umama (Allah să fie mulţumit de el!) relatat că:
„Un tânăr a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-a spus:
«O, Mesager al lui Allah, dă-mi libertatea de a comite adulter!» Toţi oamenii aflaţi în acel loc sau întors spre el şi l-au dojenit cu asprime. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) i-a spus: «Apropie-te.» După ce s-a apropiat, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) l-a întrebat: «Ţi-ar plăcea acest lucru pentru mama ta?» El a răspuns: «Nu, pe Allah.»
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Nici altor persoane nu lear plăcea acest lucru pentru mamele lor.» Apoi, l-a întrebat din nou: «Ţi-ar plăcea acest
lucru pentru sora ta?» Tânărul a spus: «Nu, pe Allah, Mesager al lui Allah.» El (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nici altor persoane nu le-ar plăcea acest
lucru pentru surorile lor.», apoi l-a întrebat din nou: «Ţi-ar plăcea acest lucru pentru fiica
ta?» Tânărul a spus din nou: «Nu, pe Allah, Mesager al lui Allah.» Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nici altor persoane nu le-ar plăcea acest
lucru pentru fiicele lor.» (...) Apoi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la mângâiat, spunând: «O, Allah, iartă-i păcatele, purifică-i inima şi fă-l pe el cast!.» După
aceasta, tânărul nu a mai amintit vreodată de un lucru asemănător.” (Ahmad)
2. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„În timp ce eram în moschee împreună cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!), un beduin a venit şi a urinat în moschee. Companionii Profetului au spus: «Opreşte-
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te! Opreşte-te!» dar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nu îl
întrerupeţi; lăsaţi-l în pace.» Ei l-au lăsat până când a terminat, apoi Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a chemat şi i-a spus: «În moschee, nu este permis ceva
precum urinatul sau scăpările (aere); moscheea este numai pentru amintirea lui Allah,
Rugăciune şi citirea Coranului» sau alte cuvinte care au acelaşi scop. Apoi, a ordonat unui om
care era acolo să aducă o găleată de apă şi să o arunce peste urină şi acesta aşa a făcut.”
(Muslim)

Concluzii
paginile acestei cărţi, aţi putut observa că Islamul este o religie a
despovărării şi a toleranţei. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
a spus:

Parcurgând

„Să nu consideraţi neînsemnată o faptă bună, chiar dacă aceasta este numai
salutarea fratelui vostru cu o expresie binevoitoare.” (Muslim)
De asemenea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
mai spus:
„Cei mai buni oameni în faţa lui Allah sunt aceia 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 să îşi împlinească nevoile, 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 unei persoane, aşa cum oţetul strică
mierea.” (Tabarani)
Acestea fiind spuse, sper că nu veţi lua în considerare acţiunile unor musulmani ignoranţi,
care nu cunosc şi nu respectă principiile Islamului. Sper ca această carte să vă ajute, cu voia lui
Allah, să cunoaşteţi adevărul cu referire la această minunată religie.
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اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
وﺻﻠﻰ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate
binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed,
asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor
care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să
aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

Dacă doriţi să cunoaşteţi şi să primiţi mai multe informaţii despre Islam, nu ezitaţi să ne
contactaţi la adresele:

http://www.islamland.org
www.islamhouse.com
http://www.sultan.org
www.islam-guide.com
www.islamreligion.com
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