
 1

 

CAPITOTUL POSTUL 

Diamante şi Mărgăritare din hadisele profetice  

culese de Bukhari şi Muslim 

 

traducere: Cherim Enghin 

corectura: Alina Isac 

 

 

 

 

Asociatia Musulmanilor din Romania 

Editura AMR 2008 

www.islamulazi.ro 

www.asociatiamusulmanilor.ro 

office@asociatiamusulmanilor.ro 



 2

1.Virtuţiile lunii Ramadan 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 
„Când vine luna Ramadan, se deschid uşile cerului, se închid uşile 
iadului şi Satana este legat în lanţuri.” 

 

2.Obligativitatea începerii postului lunii Ramdan la vederea 
semilunii si încetarea postului la o nouă apariţie a semilunii, 
aprecierea lunii de 30 de zile în cazul în care semiluna nu se poate 
vedea din cauza norilor. 

Abdullah, fiul lui Omar (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a amintit de 
luna Ramadan şi a spus: „Nu postiţi până ce nu vedeţi semiluna şi 
nu vă opriţi de la post până nu o vedeţi (pe cea nouă), iar dacă nu 
se vede (din cauza norilor), apreciaţi voi (completaţi până la 
treizeci de zile).” 

Fiul lui Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Luna este 
aşa şi aşa, adică treizeci de zile”, apoi a spus: „... şi aşa şi aşa, 
adică douăzeci şi nouă”. Prima dată a spus treizeci, iar a doua oară a 
spus douăzeci şi nouă.  

Fiul lui Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Noi 
suntem o comunitate neştiutoare de carte, nu scriem şi nici nu 
socotim; luna este aşa şi aşa, adică o dată douăzeci şi nouă şi o 
dată treizeci.” 
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Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) relatează că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Începeţi să 
postiţi atunci când o vedeţi (semiluna) şi opriţi-vă de la post 
atunci când o vedeţi (semiluna), iar dacă nu o puteţi vedea, 
consideraţi luna Şaban de treizeci de zile.” 

 

3.Nu ţineţi post o zi sau două inainte de Ramadan  

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să nu 
postească unul dintre voi cu o zi sau două înainte de luna 
Ramadan, în afara aceluia care obişnuia să postească [acele 
zile].”  

 

4.Luna Ramadan este de 29 de zile 

Um Seleme (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a jurat că nu se va întâlni cu 
unele dintre soţii o lună. După ce au trecut douăzeci şi nouă de zile s-
a dus la ele. Atunci i s-a spus: „O, Profetule, ai jurat că nu te vei 
întâlni cu ele o lună.” A spus: „Luna este de douăzeci şi nouă de 
zile.”  
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5.Nu scade (răsplata) celor două luni de sărbătoare 

Abi Bekrete (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu scade 
(răsplata) celor două luni: Ramadan şi Zul-Hija (chiar dacă 
numărul de zile este mai mic).”  

 

6.Timpul de post începe odată cu ivirea zorilor; se poate mânca şi 
se pot face celelalte (cele interzise în timpul postului) până când 
se ivesc zorii zilei.  

Adi, fiul lui Hatim (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat: „Atunci 
când a fost revelat versetul «… până ce veţi putea deosebi firul alb 
de cel negru», am luat o aţă neagră şi o aţă albă şi le-am pus sub 
pernă şi m-am uitat noaptea, dar n-am reuşit să fac diferenţa dintre 
cele două. M-am dus la Profet şi i-am spus. Profetul a spus: «Este 
vorba de întunericul nopţii şi lumina zilei.»”  

Sehl, fiul lui Sead (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat: „Când a 
fost revelat versetul: «... mâncaţi şi beţi până ce veţi putea deosebi 
firul alb de cel negru...» şi nu fusese revelat «al zorilor», oamenii, 
dacă vroiau să postească, îşi legau de un picior o aţă albă şi una 
neagră şi continuau să mănânce până ce făceau diferenţa dintre ele. 
Apoi a revelat Allah «al zorilor» şi au aflat că era vorba de noapte şi 
zi.”  

Fiul lui Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Bilal vă 
cheamă la rugăciune noaptea, aşa că mâncaţi şi beţi până când vă 
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cheamă la rugăciune Ibn Mektuum [pentru rugăciunea de 
Fejr] .” 

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Bilal (Allah să fie 
mulţumit de el!) îi chema pe oameni la rugăciune în ultima parte a 
nopţii şi că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
a spus: «Mâncaţi şi beţi până când vă cheamă Ibn Mektuum, căci 
el nu vă cheamă până nu se ivesc zorile.»” 

Abdullah ibn Mesuud (Allah să fie mulţumit de el!) relatează că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să 
nu vă oprească pe vreunul dintre voi din mâncat chemarea la 
rugăciune a lui Bilal, căci el vă cheamă pentru ca să-l atenţioneze 
pe cel treaz că se apropie rugăciunea şi să-l trezească pe cel care 
doarme şi el nu poate să facă să se ivească zorile sau răsăritul” şi 
a arătat cu degetul, ridicându-l şi coborându-l. 

 

7.Binefacerile mesei de dinaintea iviri zorilor, recomandarea 
întârzierii ei şi grăbirea mesei de seară 

Enes, fiul lui Malik (Allah să fie mulţumit de ei!), a spus că profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: 
„Mâncaţi înainte de ivirea zorilor, căci în această masă veţi găsi 
binecuvântare.” 

Enes a relatat că Zeid, fiul lui Sabit (Allah să fie mulţumit de ei!), i-a 
spus că odată au luat masa de dinaintea postului cu Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi s-au ridicat pentru 
rugăciune. Am întrebat: „Cât timp a fost între ele?” A spus: „Timpul 
[de recitare] a cincizeci sau a şaizeci (de versete).” 
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Sehl ibn Sead (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii 
vor fi bine atât timp cât vor grăbi deschiderea postului.” 

 

8.Timpul incheierii postului  

Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă a venit 
noaptea de aici (apus) şi s-a sfârşit ziua de aici (răsărit) şi a apus 
soarele, înseamnă că a venit timpul de deschidere a postului 
pentru cel care posteşte.” 

Ibn Ebi Eufa (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Eram cu Profetul 
în călătorie când acesta i-a spus unui bărbat: «Coboară şi toarnă-
mi!» A spus (acela): «O, Profetule, soarele!» A spus el: «Coboară şi 
toarnă-mi!» A spus (acela): «O, Profetule, soarele!» A spus el: 
«Coboară şi toarnă-mi!» A coborât, i-a turnat şi el a băut. Apoi a 
arătat cu mâna spre locul acela. Apoi a spus: «Dacă vedeţi că a venit 
noaptea (apusul) din locul acesta, înseamnă că a venit timpul de 
deschidere a postului.»” 

 

9.Incerzicerea postului mai multe zile la rând 

Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Ne-a 
interzis Profetul să postim în mod continuu (două sau mai multe zile 
la rând, fără a mânca sau a bea între ele). L-au întrebat ei: «Tu 
posteşti în continuu?» A spus el: «Eu nu sunt ca voi! Eu sunt hrănit 
şi mi se dă să beau.»” 
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Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a interzis să 
ţinem post în continuu. Un bărbat dintre musulmani i-a spus: 
„Profetule, dar tu ţii post în continuu.” A spus: „Şi care dintre voi 
este asemenea mie? Eu dorm şi mă hrăneşte Domnul meu.” Când 
au refuzat să se oprească de la a ţine post în continuu, el a postit 
împreună cu ei o zi, apoi încă una, apoi au văzut semiluna şi el a spus: 
„Dacă ar fi continuat luna [Ramadan], aş fi continuat postul”, ca 
dezaprobare a ceea ce făceau ei. 

 
Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să nu 
postiţi în continuu de două ori!” I s-a spus: „O, Profetule, dar tu ţii 
post!” A spus: „Eu dorm şi mă hrăneşte Domnul meu. Faceţi ceea 
ce vă stă în putere!” 

Enes (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ţinut post în continuu la 
sfârşitul lunii şi au ţinut cu el şi o parte dintre oameni. Auzind aceasta, 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: 
„Dacă ar fi avut luna mai multe zile, continuam să ţin post până 
ce se opreau din post cei care trec măsura. Eu nu sunt ca voi. Eu 
sunt hrănit în continuu de Domnul meu.”  

 
A relatat ‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!): „A interzis Profetul 
postul în continuu, din îndurare pentru ei. Ei au spus: «Tu ţii în 
continuu.» A răspuns el: «Eu nu sunt ca voi, mie îmi dă să beau şi 
să mănânc Domnul meu.»” 
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10.Nu se interzice sărutul în timpul postului dacă acesta nu-I 
trezeşte poftele 

 
‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „Profetul le săruta pe 
unele dintre soţiile sale când era în post”, apoi a zâmbit.  

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le săruta şi le atingea în 
timpul postului, însă el este cel care îşi poate controla cel mai bine 
poftele.  

 
11.Valabilitatea postului a celui care se trezeşte la rugăciunea de 
Fejr în stare de impuritate   

Ebu Bekr ibn Abdurrahman ibn El-Harisi ibn Hişam a relatat că pe 
tatăl lui, Abdurrahman, l-a înştiinţat Marwan că ‘Aişah şi Um Seleme 
l-au înştiinţat că pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) îl prindeau zorii zilei în stare de impuritate, în urma 
contactului conjugal, apoi se îmbăia şi postea. 

I-a spus Merwan lui Abdurrahman ibn El-Harisi: „Jur pe Allah că mă 
vei susţine în ceea ce priveşte această relatare când îl vom întâlni pe 
Abu Hurairah!” Merwan era responsabil în acea vreme de oraşul 
Medinah. A spus Abu Bekr (Allah să fie mulţumit de el!): 
„Abdurrahman a urât acest lucru, însă ne-a fost scris să ne întâlnim la 
Zul Hulaifa. Abu Hurairah era proprietarul unui teren din acea zonă. 
Abdurrahman i-a spus lui Abu Hurairah: «Îţi voi spune ceva, iar dacă 
Merwan nu se jura, nu-ţi mai spuneam.» Şi i-a spus ceea ce a auzit de 
la ‘Aişah şi Um Seleme. A spus: «Mi-a spus de asemenea şi El-Fadl, 
fiul lui Abbas, care este mai ştiutor.»”  
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12.Gravitatea săvârşirii contactului conjugal în timpul postului şi 
necesitetea răscumpărării acestui păcat mare indiferent de 
situaţie 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că a venit un 
bărbat la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-
a spus: „Un bărbat a avut relaţii conjugale în timpul postului, în luna 
Ramadan.” I-a răspuns: „Ai cu ce să eliberezi un sclav?” A spus: 
„Nu!” A zis: „Poţi să ţii post două luni, una după alta?” A spus: 
„Nu!” A zis: „Ai cu ce să hrăneşti şaizeci de sărmani?” A spus: 
„Nu!” Atunci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a adus o farfurie pe care erau curmale. A spus: „Dă asta 
sărmanilor!” (Omul) a zis: „Nu există mai sărmani ca noi.” I-a spus: 
„Hrăneşte-ţi familia!”  

 ‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „A venit un bărbat la 
Profet, atunci când el se afla în moschee, şi i-a spus: «Profetule sunt 
terminat!» A zis: «Din ce cauză?» A spus: «Am întreţinut contacte 
conjugale în Ramadan.» I-a spus: «Dă milostenie!» A spus: «Nu 
am.» A luat loc şi atunci a venit la profetul Muhammed un bărbat cu 
mâncare, călare pe un măgar, şi a întrebat: «Unde este cel a spus ca 
este terminat?» A spus: «Eu sunt acela.» I-a zis: «Ia asta şi dă de 
pomană!» «Nu cunosc mai nevoiaşi că familia mea.» I-a spus: 
«Hrăniţi-vă voi!»” 

 

13.Se permite să se postească sau să se întrerupă postul în 
călătorie 

 
Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
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binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a pornit către Mekka în luna 
Ramadan. A postit până ce a ajuns în regiunea numită El-Kedid, unde 
a întrerupt postul şi şi-au întrerupt postul şi ceilalţi.  

Jabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul 
era în călătorie şi a văzut o adunare de oameni printre care era şi un 
bărbat ce stătea la umbră. A întrebat: «Ce s-a întâmplat?» A spus: 
«Ţin post.» I-a spus: «Nu este bine să ţii post când te afli în 
călătorie.»”  

Enes ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Eram într-o 
călătorie cu Profetul şi nu i-au dezaprobat cei care posteau pe cei care 
nu posteau şi nici cei care nu posteau pe cei care posteau.” 

 

14.Răsplata celui care n-a postit în călătorie şi care a îndeplinit o 
sarcina 

A relatat Enes (Allah să fie mulţumit de el!): „Eram cu Profetul; cel 
mai protejat de soare dintre noi era cel care-şi făcea umbră cu hainele. 
Cât îi priveşte pe cei care au postit, ei nu au făcut nimic, iar în ceea 
ce-i priveşte pe cei care nu au postit, ei au avut grijă de cămile şi i-au 
servit pe cei care posteau. A spus Profetul: «Astăzi şi-au primit 
răsplata cei care n-au postit.»”  

 

15.Permisiunea de a alege între a posti şi a nu posti în călătorie 

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!), soţia Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a relatat că Hamza ibn Amr 
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El-Eslemi (Allah să fie mulţumit de el!) i-a spus Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Pot să postesc când sunt în 
călătorie.” El postea foarte mult. (Profetul) a spus: „Dacă vrei, 
posteşte, iar dacă nu vrei, nu posti.”  

Abu Derda (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am însoţit pe 
Profet în unele călătorii; într-o zi era foarte cald, atât de cald încât îţi 
puneai mâna pe cap de cald ce era. Niciunul dintre noi nu postea, cu 
excepţia Profetului şi a lui Ibn Rawwaha.” 

 
16.Se recomandă pelerinului să nu postească în ziua de Arafa 

A relatat Um El-Fadl (Allah să fie mulţumit de ea!), fiica lui El-Haris, 
că unii oameni au avut opinii diferite cu privire la postul Profetului 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în ziua de Arafa. 
Unii au spus că ţinea post, iar alţii au spus că nu postea, căci i s-a dat 
o cană cu lapte în timp ce se afla pe cămilă şi el a băut. 

A relatat Meimunah (Allah să fie mulţumit de ea!) că unii oameni au 
avut îndoieli în ceea ce priveşte postul Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în ziua de Arafa. Atunci ea i-a 
trimis Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) o 
cană cu lapte în timp ce el era pe cămilă şi el a băut, iar oamenii se 
uitau la el. 

 
17.Postul în ziua Arafat 

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că cei din neamul 
Qureiş posteau în perioada preislamică ziua de Aşura. Apoi a poruncit 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să se 
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postească în această zi până când a devenit obligatoriu postul în luna 
Ramadan. Atunci a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!): „Cine vrea să ţină post şi cine nu vrea să nu ţină 
post în ziua de Aşura.” 

Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că în perioada 
preislamică oamenii ţineau post de Aşura, iar când a fost legiferat 
postul de Ramadan a spus: „Cine vrea s-o ţină şi cine nu vrea să n-o 
ţină.” 

 
Abdullah ibn Mesuud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că a 
intrat la el El-Esas în timp ce era la masă şi i-a spus: „Este Aşura.” I-a 
răspuns: „Se postea înainte de a se legifera postul de Ramadan, iar 
atunci când s-a legiferat Ramadanul, s-a renunţat, aşa că apropie-te şi 
mănâncă!” 

Humeid ibn Abdurrahman a relat că l-a auzit pe Muawiye, fiul lui 
Abu Sufyan, în ziua de Aşura, în anul când a împlinit pelerinajul, că a 
spus la amvon: „O, voi, locuitori ai Medinei, unde sunt învăţaţii 
voştri? L-am auzit pe Profet spunând: «Aceasta este ziua de Aşura, 
nu este obligatoriu postul în această zi, însă eu o postesc. Cine 
doreşte să o postească, iar cine nu, să nu o postească.»” 

 
Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „A venit Profetul la 
Medinah şi i-a găsit pe evrei postind în ziua de Aşura şi i-a întrebat: 
«Ce se întâmplă?» Au spus: «Aceasta este o zi binecuvântată; în 
această zi i-a salvat Allah pe fii lui Israel de duşmanii lor şi Musa a 
postit în acea zi.» Profetul a spus: «Eu sunt mai aproape de Moise 
decât voi!», aşa că a postit şi a poruncit să se postească.” 
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Abu Musa (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Evreii considerau 
ziua de Aşura sărbătoare. Profetul a spus: «Postiţi voi în ea!» 

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Nu l-am văzut pe 
Profet să-şi dorească să ţină post în nicio zi, aşa cum îşi dorea să 
postească de Aşura, şi în nicio lună, aşa cum îşi dorea în această lună, 
adică luna Ramadan.” 

 

18.Cine a mâncat în ziua de Aşura să nu mai mănânce până la 
sfârşitul zilei şi să postească 

Seleme ibn El-Ekweyi (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trimis un 
om în ziua de Aşura să-i anunţe pe oameni: „Cine a mâncat să nu 
mai mănânce şi să postească, iar cine nu a mâncat să nu mănânce 
(şi să postească).”  

Er-Rabia, fiica lui Muauuz (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat: 
„Profetul i-a anunţat în dimineaţa zilei de Aşura pe cei din satele 
ansarilor ca acela care s-a trezit fără a intenţiona să ţină post să ţină 
post restul zilei, iar acela care a intenţionat (să ţină post) să postească 
în continuare.” A spus ea: „Aşa că posteam această zi şi îi făceam şi 
pe copiii noştri să o postească, păcălindu-i cu jucării făcute din lână. 
Iar dacă plângea unul dintre ei din cauza foamei, îi dădeam jucăria 
până ce venea ora deschiderii postului.” 
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19.Interzicerea postului în ziua sărbătorii de Ramadan şi 
Sacrificiu 

 
Omar ibn Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul a 
interzis postul în aceste două zile: în ziua de sărbătoare care urmează 
lunii de post şi în cealaltă, când mâncaţi din sacrificiu.” 

 
Abu Seid El-Hudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să nu 
postiţi în cele două zile: sărbătoarea de Ramadan şi sărbătoarea 
sacrificiului.” 

Ziad ibn Jubeir a relatat : „A venit un bărbat la Ibn Omar şi i-a spus: 
«Un bărbat a juruit să postească o zi.» A spus: «Mi se pare că a spus 
luni. S-a întâmplat să cadă ziua de luni chiar în ziua de sărbătoare.» 
Ibn Omar a spus: «Allah a poruncit îndeplinirea promisiunilor, iar 
Profetul a interzis postul în această zi.»” 

 

20.Nu se doreşte postul zilei de vineri în mod individual 

 
Muhammed ibn Ubbad a relatat că l-a întrebat pe Jabir (Allah să fie 
mulţumit de ei!): «A interzis Profetul postul în ziua de vineri?» A 
spus: «Da.»” 

 Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe 
Profet spunând: «Să nu ţină vreunul dintre voi post în ziua de 
vineri decât dacă ţine o zi înainte sau o zi după.»” 
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21.Versetul «… şi cei cărora le stă în putere să hrănească» a fost 
anulat prin versetul «… care dintre voi prinde luna [Ramadan] să 
o postească» 

Um Seleme (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „Când a fost 
revelat versetul: «… şi cei cărora le stă în putere să hrănească», 
aveai posibilitatea să posteşti sau să îi hrăneşti pe nevoiaşi, până ce a 
fost revelat versetul următor care l-a anulat pe cel anterior.” 

 
22.Recuperarea zilelor nepostite din luna Ramadan în luna Şaban 

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „Ţineam post de 
Ramadan şi nu puteam să recuperez zilele rămase decât în Şaban.” 

 

23.Recuperarea postului în locul unui decedat 

 
‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pentru cel care 
moare şi mai avea de recuperat din post posteşte tutorele lui.” 

 
Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „A venit un bărbat la 
Profet şi i-a zis: «O, Profetule, mama mea a murit şi mai avea de 
postit o lună. Postesc eu în locul ei.» A spus: «Da!» A spus: 
«Plătirea datoriei pe care o ai faţă de Allah are prioritate.»” 

 



 16

24.Cel care posteşte trebuie să-şi controleze limba 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Postul este 
ocrotire, aşa că nu vorbiţi urât şi nu fiţi ignoranţi, iar dacă cineva 
vă incită la ceartă sau la vorbe urâte, să spuneţi: «Eu postesc», de 
două ori. Jur pe Allah că mirosul gurii celui care posteşte este 
mai bun la Allah decât mirosul de mosc! [Spune Allah 
Preaînaltul]: Îşi lasă hrana, băutura şi posteşte pentru Mine. 
Postul Îmi aparţine, iar Eu sunt Cel care îi dă răsplata. Fapta 
bună este răsplătită de zece ori mai mult.” 

 

25.Virtuţiile postului 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 
„A spus Allah: «Toate faptele fiului lui Adam sunt ale lui, în afară 
de post. El este al Meu şi Eu îl răsplătesc.» Postul este ocrotire, aşa 
că nu vorbiţi urât şi nu vă certaţi, iar dacă cineva vă incită la 
vorbe urâte sau la ceartă, să spuneţi: «Eu postesc». Jur pe Cel în 
ale Cărui mâini se află sufletul lui Muhammed că mirosul gurii 
celui care posteşte Îi este mai plăcut lui Allah decât mirosul de 
mosc! Cel care ţine post are două bucurii: când îşi întrerupe 
postul [pentru a mânca şi a bea] şi când Îl întâlneşte pe Domnul 
său [şi primeşte răsplata pentru post de la Allah].” 

 
Sehl (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Paradis există o 
poartă numită Reyyan, prin care vor intra cei care au postit; în 
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Ziua Judecăţii nu va intra nimeni în afara lor. Se va chema: 
«Unde sunt cei care au postit?» Ei se vor ridica. Nu va intra 
nimeni în afară de ei. Iar dacă au intrat, (poarta) se va închide şi 
nu va mai intra nimeni.” 

 

26.Virtutea postului pe calea lui Allah fără a aduce vreo daună şi 
fără a neglija drepturile altora 

Abu Seyid (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe 
profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spunând: «Celui care posteşte o zi pentru a-L mulţumi pe Allah, 
Allah îi îndepărtează faţa de foc şaptezeci de ani.»” 

 
27.Dacă uită şi mănâncă sau bea nu i se strică postul  

 
Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă a 
uitat şi a mâncat şi a băut, să-şi continue postul, căci Allah l-a 
hrănit şi i-a dat de băut.” 

 

28.Postul profetului în afara lunii Ramadan şi recomandarea de a 
nu se lasa nici o luna fără post  

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) postea până când ne făcea să 
credem că nu va mai mânca şi mânca până când ne făcea să credem 



 18

că nu va mai posti. Nu l-am văzut pe Profet să postească o lună 
întreagă în afară de luna Ramadan. El nu postea, cu excepţia lunii 
Ramadan, aşa de mult cum postea în luna Şaban.” 

Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu postea în nicio lună mai 
mult decât în luna Şaban [cu excepţia postului din luna Ramadan], 
căci el postea luna Şaban [aproape] în întregime şi spunea: „Faceţi 
atât cât puteţi, căci Allah nu se plictiseşte până ce voi nu vă plictisiţi.” 
Iar Profetului îi este cea mai plăcută rugăciune aceea care are 
continuitate, chiar dacă e scurtă. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), atunci când împlinea o rugăciune, persevera în 
împlinirea ei.  

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul nu a postit 
nicio lună în întregime în afară de Ramadan. Postea până ce se credea 
că nu mai mănâncă şi mânca până ce se credea că nu mai posteşte.” 

 
29.Interzicerea postului unui an întreg pentru cel care acesta îi 
dăunează, sau pentru cel care neglijează drepturile altora sau 
pentru cel care nu mănâncă în zilele de sărbătoare. 
Recomandarea postului alternativ, o zi da, o zi nu. 

Abdullah, fiul lui Omar (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat: „I s-a 
transmis Profetului că eu am afirmat: «Jur pe Allah că voi posti în 
fiecare zi şi că mă voi ruga întreaga noapte, cât timp voi trăi!» I-am 
spus: «Am spus asta.» A spus: «Tu nu vei putea. Posteşte şi 
mănâncă, roagă-te şi dormi, posteşte în fiecare lună trei zile, căci 
pentru o faptă bună primeşti zece răsplăţi, iar aceasta echivalează 
cu postul întregului an!» Am spus: «Eu pot mai mult de atât.» A 
spus: «Posteşte o zi şi mănâncă două zile.» Am spus: «Pot mai mult 
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de atât.» A spus: «Posteşte o zi şi mănâncă o zi, iar acesta este 
postul lui David (Pacea fie asupra lui!) şi este cel mai bun post.» 
Am spus: «Pot mai mult de atât.» A spus: «Nu există un post mai 
bun decât acesta.»” 

 
Abdullah ibn Omar ibn Aas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 
„Mi-a spus Profetul: «O, Abdullah, nu mi s-a spus mie că tu 
posteşti ziua şi te rogi noaptea?» Am spus: «Ba da, o, Profetule!» A 
spus: «Să nu mai faci (astfel). Posteşte şi mănâncă, roagă-te şi 
dormi, căci corpul tău are drepturi asupra ta şi ochii tăi au 
drepturi asupra ta şi soţia ta are asupra ta drepturi şi oaspeţii tăi 
au asupra ta drepturi. Îţi este de ajuns să posteşti în fiecare lună 
trei zile. Pentru fiecare faptă bună primeşti răsplata a zece fapte 
bune şi ea echivalează cu postul întregului an.» Am insistat, dar şi 
Profetul a insistat. Am spus: «O, Profetule, eu am putere!» A spus: 
«Posteşte postul lui David fără să mai adaugi nimic.» Am spus: 
«Cum era postul profetului lui Allah, David?» A spus: «Jumătate de 
an.»” Când Abdullah înaintase în vârstă, spunea: „De-aş fi acceptat 
permisiunea Profetului...”  

Abdullah, fiul lui Amr (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat: 
„Profetul a spus: «Citeşte Coranul într-o lună!» Am spus: «Eu am 
putere.», până ce el a zis: «Citeşte-l în şapte (zile), fără să faci 
aceasta mai mult de atât.»” 

 
Abdullah, fiul lui Amr, fiul lui Aas (Allah să fie mulţumit de ei!), a 
relatat: „Mi-a spus Profetul: «O, Abdullah, nu fi asemenea lui 
cutare! Obişnuia să se roage noaptea, până ce a lăsat 
(rugăciunea).»” 
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Abdullah, fiul lui Amr (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat: 
„Profetul a fost înştiinţat că eu postesc în continuu şi mă rog toată 
noaptea. Atunci ori mi-a trimis pe cineva, ori l-am întâlnit eu şi el a 
spus: «Am fost anunţat că tu posteşti, nu mănânci şi te rogi. 
Posteşte şi roagă-te, dar şi dormi, căci ochii tăi au asupra ta 
drepturi şi sufletul tău, familia ta au asupra ta drepturi.» Am 
spus: «Eu pot mai mult.» A spus: «Posteşte postul lui David.» Am 
spus: «Cum?» A spus: «Postea o zi, mânca o zi şi nu fugea de la 
întâlnirea (cu inamicul).» «Nu sunt obligat să-l urmez pe David, o, 
profet al lui Allah.»” A spus Ata (unul dintre relatatori): „Nu ştiu cum 
a menţionat «postul continuu» (Ata nu ştie cum a fost menţionat 
«postul continuu» în această relatare), dar Profetul a spus de două ori: 
«Nu se consideră că posteşte cel care posteşte în mod continuu.»” 

  
Abdullah, fiul lui Amr, fiul lui Al-Aas (Allah să fie mulţumit de ei!), 
a relatat: „Mi-a spus Profetul: «Tu posteşti tot anul şi te rogi toată 
noaptea.» Am spus: «Da.» A spus: «Dacă tu faci acest lucru, îţi 
oboseşti ochii şi sufletul. Nu se consideră că a postit cel care ţine 
post tot anul; postul a trei zile pe lună echivalează cu postul 
întregului an.» Am spus: «Eu pot mai mult de atât.» A spus: 
«Posteşte postul lui David. Postea o zi şi mânca o zi şi nu fugea de 
la întâlnirea (cu inamicul).»” 

Abdullah, fiul lui Amr, fiul lui Al-Aas (Allah să fie mulţumit de ei!), 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
i-a spus: „Cea mai bună rugăciune în faţa lui Allah este 
rugăciunea lui David şi cel mai bun post în faţa lui Allah este 
postul lui David; el dormea jumătatea nopţii, se ruga un sfert din 
noapte şi dormea şesimea rămasă, postea o zi şi mânca o zi.” 
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Abdullah, fiul lui Amr, fiul lui Al-Aas (Allah să fie mulţumit de ei!), 
a relatat: „Profetului i s-a spus despre postul meu. A intrat la mine, i-
am dat o pernă din piele tăbăcită, însă el s-a aşezat pe jos şi a pus 
perna între mine şi el şi a spus: «Nu-ţi ajung în fiecare lună câte trei 
zile?» Am spus: «O, profet al lui Allah!» A spus: «Cinci.» Am spus: 
«O, profet al lui Allah!»  A spus: «Şapte.» Am spus: «O, profet al lui 
Allah!» A spus: «Nouă.» Am spus: «O, profet al lui Allah!» A spus: 
«Unsprezece.» A mai spus: «Nu se permite să se postească mai 
mult decât postul lui David, jumătatea anului; posteşte o zi şi 
mănâncă o zi.»” 

 

30.  Postul ultimei părţi din luna Şaban 

Imran, fiul lui Husain (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat 
sau a întrebat o altă persoană şi Imran a auzit: „A spus: «O, cutare, 
nu ai postit ultima parte a acestei luni?»” A spus: „Mi se pare că a 
spus: «... adică luna Ramadan.» Bărbatul a spus: «Nu, o, Profetule.» 
A spus: «Dacă n-ai postit, posteşte două zile.»” 

 

31.Virtuţiile nopţii de Qadr, îndemnul la căutarea ei şi cea mai 
bună perioadă pentru căutarea ei  

 
Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că unor bărbaţi dintre 
companionii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) li s-a arătat noaptea de qadr în vis, fiind în ultimele şapte zile. 



 22

Profetul a spus: Văd că visul vostru a fost identic în ceea ce priveşte 
noaptea de qadr; cine vrea s-o prindă, să o caute în ultimele şapte zile. 

 Abu Seid (Allah să fie mulţumit de el!) relatează: „Ne-am izolat 
împreună cu Profetul în timpul celor zece zile de la mijlocul lunii 
Ramadan. În dimineaţa celei de a douăzecea zi a ieşit şi a ţinut o 
predică: «Mie mi-a fost arătată noaptea de qadr, apoi am fost 
făcut s-o uit şi am uitat-o, aşadar căutaţi-o în ultimele zece nopţi 
impare! Eu am văzut că mă prosternez pe apă şi lut.», [N-i s-a 
spus] că cine s-a izolat cu Profetul să se întoarcă şi ne-am întors (la 
moschee, pentru izolare) şi n-am văzut pe cer vreo urmă de nor, apoi 
a apărut un nor şi a plouat până ce a început să picure apa de pe 
acoperişul moscheii care era din scoarţă de curmal. Atunci s-a făcut 
chemarea la rugăciune şi l-am văzut pe Profet prosternându-se pe apă 
şi lut, până ce am văzut urmele lutului pe fruntea sa.” 

Abu Seid El-Hudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul 
se izola în moschee în cele zece zile de la jumătatea lunii Ramadan. 
În ziua de douăzeci ale lunii se întorcea acasă şi s-au întors şi cei care 
se izolaseră împreună cu el. A rămas la moschee în noaptea în care de 
obicei se încheia izolarea. Apoi a ţinut o predică în care, după ce le-a 
poruncit, a spus: «Obişnuiam să mă izolez în aceste zece zile; apoi 
mi s-a arătat să mă izolez în aceste ultime zece zile, aşadar cine s-
a izolat împreună cu mine să rămână în locul de izolare, căci mi s-
a arătat această noapte, apoi am fost făcut s-o uit. Căutaţi-o în 
ultimele zece zile, căutaţi-o în fiecare noapte impară! Am văzut că 
mă prosternam pe apă şi lut.» M-am uitat la cer şi a plouat şi a 
început să curgă apa din tavanul moscheii Profetului în a douăzeci şi 
una noapte, şi l-am văzut pe Profet la ieşirea de la rugăciunea de 
dimineaţă având faţa plină de lut şi apă.”  
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‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „Profetul Muhammed 
se izola în ultimele zece zile de Ramadan şi spunea: «Căutaţi 
noaptea de qadr în ultimele zece zile de Ramadan! 

32.Izolarea 
 

Abdullah, fiul lui Omar (Allah să fie mulţumit de ei!), a relatat: 
„Profetul se izola în ultimele zece zile din Ramadan.” 

 
‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!), soţia Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa!), a relatat că Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa!) se izola în ultimele zece 
zile ale lunii Ramadan, cât timp a fost în viaţă. După aceea, se izolau 
soţiile lui. 
 

33.Perioada izolării 

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „Profetul se izola în 
ultimele zece zile ale lunii Ramadan. Eu i-am pregătit un loc, iar el îşi 
împlinea rugăciunea de dimineaţă, după care venea.” Hafsa a cerut 
permisiunea ‘Aişei ca să îi pregătească şi ea un loc. Aceasta i-a 
permis. Când a văzut Zeineb (Allah să fie mulţumit de ea!), fiica lui 
Gahs, i-a pregătit şi ea un loc. Când Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah să fie asupra sa!) s-a trezit şi a văzut locurile, a întrebat: „Ce 
este cu locurile acestea?” Profetul a fost înştiinţat şi a spus: «Oare 
ele intenţionează prin această faptă o bună purtare?» În acea lună 
nu s-a mai izolat, ci s-a izolat zece zile din luna Şewwal. 
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34.Strădania în ultimele zece zile din Ramadan 

‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: „Când veneau ultimele 
zece zile din Ramadan, Profetul se dedica în totalitate adorării, 
veghea nopţile şi îşi trezea familia.” 


