
să-i aducă apă, dar când s-a întors înapoi mama lui 
adormise. Atunci, Abdullah nu a trezit-o de teamă să 
nu o deranjeze şi s-a aşezat la capul ei cu paharul în 
mână aşteptând până dimineaţa. Nu a plecat de acolo 
de frică, că ea ar fi putut să se trezească şi nu l-ar fi 
găsit lângă ea.

* Un alt companion de-al Profetului era 
îngrijorat de omorârea unui scorpion care intrase în 
casă şi se ascunsese într-o gaură. Acesta a astupat 
gaura cu degetul şi a fost înţepat de scorpion. Când a 
fost întrebat: "De ce ai făcut acest lucru?" A răspuns: 
"Mi-a fost frică că ar putea să iasă şi să o înţepe pe 
mama mea".

* Într-una din zile, Ibn Aun el-Muzenni a fost 
strigat de mama lui şi  i-a răspuns ridicând vocea 
pentru a o auzi. Apoi a regretat şi din aceasta cauză a 
eliberat 2 sclavi.  

Putem observa faptul că cei de dinaintea 
noastră aveau un  comportament foarte bun cu 
părinţii şi sunt foarte multe exemple de dat. Dar dacă 
este să aruncăm o privire la comportamentul tinerilor 
din zilele noastre putem observa neglijenţa totală în 
legătură cu comportamentul faţă de mamele şi taţii 
lor ba chiar unii dintre ei se comportă foarte urât cu ei. 
Ne rugăm la Allah Preaînaltul pentru iertarea lor.

Comportamentul urât faţă de părinţi prezintă 
mai multe aspecte care ar putea fi necunoscute de unii 
dintre oameni. Dintre acestea putem enumera: 

? copilul care se făleşte faţă de părinţi ca de 
exmplu, în cazul în care ajunge să aibă mai mulţi bani 
ca ei sau studii mai bune decât ei sau chiar o poziţie 
socială mai bună; 

? copilul care-şi lasă părinţii fără nici un fel de 
ajutor încât aceştia ajung să fie nevoiţi să ceară altora;

? să considere că alţii sunt mai buni decât ei; 
cum ar fi: un prieten sau soţia şi chiar el însuşi;

? un alt exemplu de comportament urât cu 
părinţii este să-i strige pe numele lor ştiind că acest 
lucru este o lipsă de bun simţ şi respect.

Există unele persoane care au uitat complet de 
dreptul pe care îl au părinţii asupra lui. Oare nu a aflat 
cel care este nepoliticos cu părinţii lui de 

nenumăratele binefaceri ale comportamentului bun 
faţă de ei? Cel care se comportă nepoliticos este 
nedrept, iar acestuia i-au fost închise porţile reuşitei 
chiar dacă a intrat în posesia bogăţiilor întregii lumi.

Mama, cea care l-a purtat pe copil 9 luni în 
pântecele ei, îndurând suferinţă după suferinţă, ca 
mai apoi, creşterea lui să nu-i ofere decât greutate şi 
oboseală, punându-şi toate speranţele ei în acest copil 
mic, văzând în el bucuria vieţii şi frumuseţea ei, 
având un motiv şi mai puternic de a trăi, îngrijindu-l 
zi şi noapte, hrănindu-l cu sănătatea ei, mâncarea lui 
fiind laptele ei, şi casa lui fiind camera ei. Îl ocroteşte 
şi îl îngrijeşte şi se înfometează pentru ca el să 
mănânce şi nu doarme pentru ca el să doarmă şi este 
blândă cu el şi dacă pleacă se roagă pentru el. Iar  
dacă acestuia i se întâmplă vreun rău îi cere ajutorul ei 
crezând că tot binele este la ea şi că răul nu poate 
ajunge la el atunci când se află în braţele ei.

Şi după toate acestea noi ne comportăm urât cu 
ei?

O, Allah, iartă-ne!!!
Si tatăl, cel care depune tot efortul şi întâmpină 

tot feluri de greutăţi pentru a-i procura bucata de 
mâncare. Cel căruia îi cere apărarea şi ocrotirea. 
După toate acestea, merită să aibe parte de un 
comportament nepoliticos din partea copiilor? 

Părinţii sunt cuprinşi de sentimentul de 
decădere morală, psihică şi fizică atunci când, în 
schimbul comportamentului frumos pe care îl 
aşteptau din partea copiilor, au parte de neglijenţă şi 
de nerespect din partea lor. Aceşti copii au uitat de 
slăbiciunea copilăriei lor, mândrindu-se de starea în 
care au ajuns, de nivelul culturii şi de salariul pe care 
îl au. În loc să se comporte frumos cu ei, aceştia se 
comporta urât prin toate mijloacele posibile. În timp 
ce părinţii le doresc viaţa, copiii ajung să le dorească 
moartea.

 Aşa că, să se ferească cel înzestrat cu raţiune de 
neglijenţa faţă de dreptul părinţilor şi de consecinţa 
acestui comportament nefiresc. Să încerce să se 
comporte frumos cu ei pentru că aceştia, într-o zi nu 
vor mai fi iar atunci vor regreta şi va fi prea târziu.

Fiecare suflet generos aprobă comportamentul 
frumos faţă de părinţi şi dacă Islamul nu l-ar fi 
poruncit, ar fi fost lăudat şi recunoscut de către 
oameni. Ba mai mult, Islamul a făcut ca acest 
comportament frumos cu părinţii să şteargă din 
păcatele oamenilor, să fie primite rugile de către 
Allah Preaînaltul, să se liniştească sufletele, să ajute 
ca viaţa să fie mai bună şi să rămână o pomenire 
frumoasă după moarte. 

O, Allah iartă-ne pe noi şi pe părinţii noştri, Fii 
Îndurător cu ei aşa cum ne-au crescut când eram mici 
şi răsplăteşte-i pe ei pentru ceea ce au făcut pentru noi 
aşa cum i-ai răsplătit pe robii Tăi dreptcredincioşi de 
dinaintea noastră iar pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra ultimului Profet şi asupra familiei şi 
companionilor săi!    

Comportamentul 
frumos cu parintii



ş
Comportamentul frumos cu părinţii

Slavă lui Allah Preaînaltul, Stăpânul lumilor, 
pacea şi binecuvântarea Lui fie asupra ultimului 
profet şi trimis, Muhammed (salleAllahu aleihi ue 
sellem) şi asupra familiei şi companionilor săi.

Allah Preaînaltul spune în Quranul cel Sfânt: 
"Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adoraţi decât pe 
El şi să vă purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă 
bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe 
amândoi lângă tine, nu le ziceţi lor "Of!" şi nu-i 
certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase./ Şi 
din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei şi 
îndurării şi spune: "Doamne, fii îndurător cu ei, 
căci ei m-au crescut (când am fost) mic!" (surat El-
'Isra':23-24).

Părinţii sunt motivul existenţei şi perpetuării 
speciei umane şi lor trebuie să le arătăm recunoştinţă. 
Tatăl este cel responsabil cu întreţinerea casei şi 
mama cu naşterea şi afecţiunea faţă de copii.

Iar lui Allah Preaînaltul Îi datorăm 
binecuvântarea creării şi existenţei noastre, apoi 
părinţilor le datorăm binecuvântarea naşterii şi 
educaţiei.

Abdullah ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de 
el!) spunea ca există trei versete care sunt legate de 
alte trei şi nu este primit un verset fără celălalt:

1. "Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu 
supunere faţă de Ttrimis!" (surat Et-Tegabun:12). 
Cine este supus faţă Allah Preaînaltul, dar nu este 
supus faţă de Trimis nu i se primeşte credinţa.

2.  "Împliniţi rugăciunea (As-Salat) şi aduceţi 
Dania (Az-zekat)" (surat El-Baqara:43). Cine îşi 
face rugăciunea, dar nu-şi achită dania atunci nu i se 
primeşte rugăciunea.

3. "Adu mulţumire Mie şi părinţilor tăi." 
(surat Luqman:14). Cine Îi mulţumeşte lui Allah 
Preaînaltul, dar nu le mulţumeşte părinţilor săi, 
atunci mulţumirea lui nu este primită.

Din acest motiv apar atât de multe repetări în 

Cartea Sfântă a lui Allah Preaînaltul referitoare la 
bunul compartament cu părinţii şi respectul faţă de ei. 

Allah Preaînaltul spune în Quranul cel Sfânt: 
"Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic! Şi 
purtaţi-vă bine cu părinţii." (surat                 En-
Nisa':36).

"L-am îndemnat pe om să se poarte cu părinţii 
săi frumos."           (El-'Ankabut:8).

"Noi l-am povăţuit pe om să facă bine 
părinţilor săi, mama lui l-a purtat, suportând 
pentru el slăbiciune după slăbiciune, iar înţărcarea 
lui a fost după doi ani, aşadar: "Adu mulţumire Mie 
şi părinţilor tăi, căci la Mine este întoarcerea." ( 
surat Luqman:14).

Am amintit aceste versete pentru frumuseţea 
lor deosebită şi pentru importanţa părinţilor pentru 
copii, în special  a mamei. Ea este cea care a suferit şi 
a obosit din cauza grijilor şi greutăţilor, precum şi din 
cauza altor probleme legate de sarcină, şi mai ales 
naşterea, pentru că în acele momente durerea se 
aseamănă cu moartea şi ea nu poate fi resimţită decât 
de mame.

Şi în tradiţia Profetului (salleAllahu aleihi ue 
sellem) putem găsi multe relatări cu privire la bunul 
comportament cu părinţii, respectarea lor şi uşurarea 
greutăţilor lor.

Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: 
"Allah Preaînaltul este mulţumit de cel care este 
bun cu părinţii şi El este furios pe acela care  este 
nemulţumit de părinţi."

Într-o altă relatare se spune că un om a venit la 
Profet (salleAllahu aleihi ue sellem) şi i-a spus: "Am 
venit să te însoţesc în emigrarea ta la Medine şi i-
am lăsat pe părinţii mei în lacrimi". Atunci 
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) i-a spus: 
"Întoarce-te la ei şi fă-i să râdă aşa cum, iniţial, i-
ai făcut  să plângă."

Odată, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) i-
a spus lui Muaz ibn Geahime, care îl rugase să-l ia la 
jihad (lupta pe calea lui Allah Preaînaltul) să se 
întoarcă acasă, la mama lui, şi să încerce să fie cât mai 
bun cu ea, dar când  acesta l-a  rugat pentru a doua 

oară, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: 
"Vai de tine... ai grijă de mama ta... şi vei fi 
răsplătit cu Raiul."

Bukhari şi Muslim  au consemnat în culegerile 
lor că un om a venit la  Profet (salleAllahu aleihi ue 
sellem) şi l-a întrebat: "O, Profetule, cine este cel 
mai îndreptăţit să primească grija mea?, Profetul 
a răspuns: "Mama ta"; omul a întrebat: "Apoi 
cine?" A răspuns: "Mama ta", iar a întrebat: 
"Apoi cine?"; Profetul a răspuns: "Mama ta, apoi 
tatăl tău." Această relatare scoate în evidenţă 
importanţa mamei, pentru că Profetul a repetat de trei 
ori "Mama ta" şi abia apoi a spus "Tatăl tău" şi asta 
pentru că mama este cea care se oboseşte cu sarcina, 
naşterea, alăptarea copilului şi abia apoi intervine şi 
tatăl în educarea lui. 

Allah Preaînaltul a spus: "Noi l-am povăţuit pe 
om să facă bine părinţilor săi, mama lui l-a purtat, 
suportând pentru el slăbiciune după slăbiciune, iar 
înţărcarea lui a fost după doi ani."   (surat 
Luqman:14).

Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) i-a 
povăţuit pe oameni spunând: "Allah nu se va uita în 
Ziua Judecăţii la trei categorii de oameni: cel care 
are un comportament urât faţă de părinţi, femeia  
care se aseamănă cu bărbaţii şi cel care nu simte 
gelozie pentru familia sa. Şi alte trei categorii nu 
vor intra în Rai: cel care nu are un comportament 
bun cu părinţii, alcoolicii şi cel mândru de ceea ce 
a dat ca milostenie." (relatat de An-Nisai, Ahmed, 
Al-Hakem)

Muaz ibn Jebel (Allah să fie mulţumit de el!) a 
spus: "Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) m-a 
sfătuit astfel: <Să nu-I asociezi nimic Lui Allah şi 
să nu te comporţi  urât cu părinţii oricare ar fi 
situaţia>".

De asemenea, bunul comportament cu părinţii 
reprezintă calea cea dreaptă, calea care a fost urmată 
de Profet şi de trimişii de dinaintea lui în ceea ce 
priveşte spusele şi faptele lor. În legătură cu spusele 
Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem) au fost 
amintite multe relatări şi în cele ce urmează vom 

exemplifica una din faptele lui. Atunci când acesta a 
trecut pe lângă mormântul mamei sale Amina, 
Profetul era împreună cu companionii şi armata sa, 
iar numărul lor depăşea 1000 de oameni, s-a dus să-i 
viziteze mormântul şi a început să plângă, apoi a 
spus: "I-am cerut Domnului meu permisunea să-
mi cer iertare pentru ea, dar nu mi-a permis şi L-
am rugat să-i pot vizita mormântul, şi mi-a fost 
acceptată ruga; aşa că vizitaţi mormintele pentru 
că acestea vă aduc aminte de Lumea de Apoi."

Aşa cum şi Ibrahim (pacea lui Allah fie asupra 
lui!) care este denumit "Prietenul Celui Milostiv", 
tatăl profeţilor, şi-a chemat tatăl care era necredincios 
la adorarea lui Allah Unicul prin vorbe blânde şi 
frumoase, spunându-i: "O, tată!" Iar când acesta a 
refuzat şi l-a ameninţat cu bătaia şi izgonirea, Ibrahim 
i-a spus: "Vei avea numai pace (din partea mea) Mă 
voi ruga de iertare la Domnul meu pentru tine..." 
(surat Meryem:47)

 Allah Preaînaltul l-a lăudat pe Yahya fiul 
Zekeriya (pacea lui Allah fie asupra lor!) spunând: 
"Şi iubitor faţă de părinţii lui, şi nu era el semeţ, nici 
îndărătnic." (surat Meryem:14).

Şi mai există multe întâmplări sau spuse de ale 
profeţilor (pacea lui Allah fie asupra lor!) care au fost 
consemnate de Sfânta Carte a lui Allah Preaînaltul.

Toţi credincioşii de dinaintea noastră s-au 
purtat întotdeauna bine cu părinţii lor fiind exemple 
pentru ceilalţi.

* Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!), 
unul dintre companionii Profetului, de fiecare dată 
când vroia să iasă din casă se ducea la mama sa şi-i 
spunea: "Pacea, îndurarea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra ta, mamă!" Şi mama lui îi răspundea: 
"Pacea, îndurarea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra ta, fiule!" Abu Huraira îi spunea: "Allah 
Preaînaltul să fie Îndurător cu tine aşa cum şi tu ai fost 
cu mine când eram mic." Iar mama îi răspundea: 
"Allah să fie Îndurător cu tine aşa cum te comporţi cu 
mine când eşti mare."

* Într-una din seri, mama lui Abdullah ibn 
Mes'ud i-a cerut acestuia puţină apă de băut. S-a dus 


