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Prefaţă 
 
Aţi auzit vreodată de Moise, Iisus, Confucius, Krişna sau 

Buddha? Dar despre Ghandhi, Maica Teresa sau Martin Luther 
King? Dacă locuiţi în Vest, e posibil să fi aflat despre aceşti 
oameni şi despre realizările lor. În eterna căutare a nemuririi şi 
a sensului, mulţi conducători şi eroi, fie adevăraţi, fie falşi, şi-
au făcut apariţia pe scena lumii. Respectul şi supunerea 
manifestate faţă de aceste personalităţi de toate naţionalităţile, 
de orice vârstă, evidenţiază nevoia profundă a omului obişnuit 
de a crede în cineva mai presus decât sine, în încercarea de a 
trece peste limita existenţei. Noi vedem că această temă se 
repetă în lumea miturilor, a legendelor, a poveştilor cu eroi şi 
în toate demersurile de idealizare ale oamenilor care fie au fost 
consideraţi de către urmaşii lor ca fiind înzestraţi cu o natură 
supraomenească, fie au fost sanctificaţi. 

Mulţi oameni educaţi din zilele noastre sunt sceptici şi 
consideră astfel de poveşti drept reminiscenţe încântătoare ale 
unei ere simpliste. Iar în contextul globalizării şi al  tendinţelor 
noilor religii şi ideologii la care oamenii sunt expuşi, ar putea fi 
greu să-ţi dai seama în ce să crezi. Unora li se pare uşor să 
ignore toate întrebările spirituale, centrându-şi viaţa în schimb 
pe reuşita personală şi carieră, încercând să avanseze social. 
Noi ştim că materialismul excesiv sufocă mintea şi sufletul, 
dar, în pofida tehnologiei avansate, încă nu a dispărut dorinţa 
de a crede într-o Forţă Înaltă, într-un adevărat conducător şi în 
scopul final al vieţii. În aceste vremuri, cine poate fi suficient 
de demn de încredere pentru a ne călăuzi, atât pe plan spiritual, 
cât şi în problemele vieţii?  

Există un singur conducător, încă necunoscut în Vest, 
care are rolul unui model extraordinar şi despre care oameni 
din toate categoriile au numai comentarii elogioase: Profetul 

 3



Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!). Detalii despre viaţa remarcabilă a Profetului 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!) au fost conservate cu mare grijă şi au constituit 
subiectul cercetărilor istoricilor din Est şi din Vest.  

Spre deosebire de alte fiinţe umane care au devenit 
renumite pentru realizările lor într-o sferă limitată de activitate, 
Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 
Dumnezeu fie asupra lui!) a excelat în toate domeniile. 

Istoricul M. H. Hart a scris: „Decizia mea de a-l pune pe 
Muhammed în fruntea clasamentului celor mai influente 
personalităţi i-ar putea surprinde pe unii cititori şi ar putea fi 
pusă la îndoială de către alţii, însă el a fost singura 
personalitate din istorie care a excelat atât pe plan religios, 
cât şi pe plan politico-social.” (Michael Hart, „Cei 100 – O 
ierarhizare a celor mai influente personalităţi din istorie”). 

 De ce un european sau un american consideră normal să 
ştie atât de puţin despre un om a cărui viaţă a fost 
excepţională? Frica iraţională, propaganda negativă care 
datează încă din perioada cruciadelor şi exagerările din mass-
media au creat o barieră mentală, mulţi oameni fiind împotriva 
a tot ceea ce provine din lumea islamică sau arabă – aceşti 
termeni fiind adesea confundaţi. Nu ar fi timpul ca, pe măsură 
ce intrăm în era globalizării, cei care afirmă cu mândrie că sunt 
lipsiţi de prejudecăţi, că sunt gânditori independenţi, să lase 
deoparte relicvele unei ere trecute? Noi te invităm să descoperi 
această personalitate care a uimit întreaga lume şi să explorezi 
un nou înţeles al noţiunii de conducere religioasă. 

 
Conceptul de Profet în Islam 
 Pentru un musulman, un Profet nu înseamnă în primul 

rând cineva care să fie capabil să prezică viitorul, deşi multe 
dintre prezicerile lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) s-au îndeplinit într-un mod 
uimitor, ci un om care a fost trimis de Allah / Dumnezeu 
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Preaînaltul pentru a-i chema pe oameni la căinţă şi credinţă, 
pentru a-şi dedica viaţa binelui şi a-i ajuta să redescopere 
scopul pentru care au fost creaţi.  

Profeţii nu au o natură divină şi nu ar trebui să ne rugăm 
lor, deşi au fost oameni cu un caracter şi cu o spiritualitate 
remarcabilă; ei nu au păcătuit, au înfăptuit miracole, au primit 
revelaţia şi au comunicat cu Allah / Dumnezeu Preaînaltul. 

 Islamul ne învaţă că Allah / Dumnezeu este Unul, fără 
parteneri sau asociaţi. Nici un om nu poate poseda asemenea 
calităţi precum cele ale lui Allah / Dumnezeu: Creatorul, 
Atoateştiutorul şi Susţinătorul acestui univers complex şi vast. 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!) nu a fost mai mult decât un servitor şi un mesager 
cinstit al lui Allah / Dumnezeu, dar, cu toate acestea, a 
întruchipat cel mai bun potenţial uman şi tocmai acest lucru 
continuă să-l facă atât de iubit şi accesibil până astăzi. Profeţii 
şi mesagerii trimişi de Allah / Dumnezeu Preaînaltul tuturor 
oamenilor, inclusiv Noe, Avraam, Moise şi Iisus, au avut un 
efect major în transformarea individualităţii şi a societăţii, iar 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!), ultimul din această serie, a fost atât învăţător, cât 
şi călăuzitor. Vorbind despre propriul său rol de ultim profet 
autentic, până în Ziua Judecăţii, el a spus: „Exemplul meu în 
legătură cu profeţii care au venit înaintea mea este acela al 
unui om care a construit o casă frumoasă, dar a uitat să pună 
în colţ o cărămidă. Omul a mers în jurul ei, minunându-se de 
frumuseţea ei şi a spus: «Doar dacă pun o cărămidă în acest 
loc, casa va fi perfectă!» Eu sunt acea cărămidă şi eu sunt 
ultimul dintre profeţi.” 

 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 

Dumnezeu fie asupra lui!) − Omul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 

Dumnezeu fie asupra lui!) s-a născut în anul 570, într-o familie 
nobilă din Mekka şi a fost descendentul Profetului Avraam / 
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Ibrahim (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!). Rămas fără tată încă de dinainte de naşterea sa şi 
fără mamă de la vârsta de 6 ani, Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a fost un 
tânăr serios care a lucrat ca păstor, apoi şi-a ajutat unchiul în 
afaceri. Adolescent fiind, a respins practicile imorale ale 
poporului său şi idolatria în care ei erau cufundaţi.  

A fost supranumit „El-Emiin“ − Cel demn de încredere, 
cel cinstit.   

La vârsta de 25 de ani s-a ocupat de afacerile unei văduve 
bogate, în vârstă de 40 de ani, pe nume Khadija; impresionată 
de onestitatea şi caracterul lui, ea i-a propus să se căsătorească 
şi el a acceptat. În ciuda diferenţei de vârstă, au avut o căsătorie 
fericită şi au fost binecuvântaţi cu 6 copii. A fost un tată şi un 
soţ iubitor şi grijuliu, iar familia sa i-a fost devotată în pofida 
sărăciei benevole; el şi-a pus în practică întotdeauna propriul 
sfat – „Cel mai bun dintre voi este cel care e cel mai bun cu 
propria sa familie.” 
 
          Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 
Dumnezeu fie asupra lui!) − Profetul  
          Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 
Dumnezeu fie asupra lui!) a avut prima sa revelaţie de la Allah 
/ Dumnezeu la vârsta de 40 de ani, prin intermediul îngerului 
Gibril (Pacea fie asupra lui!), şi a continuat să o primească timp 
de 23 de ani. Versetele au fost revelate pe diferite teme: 
unicitatea lui Allah / Dumnezeu, moralitatea, etica şi viaţa de 
după moarte, povestiri despre profeţii anteriori. Aceste revelaţii 
sunt cunoscute sub denumirea de Coran, carte considerată de 
musulmani a fi Cuvântul lui Allah / Dumnezeu; ceea ce a spus 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!) este consemnat separat.   

Chemarea lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) la monoteism şi reformă 
socială a fost puternic combătută de elita mekkană şi, după 13 
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ani de persecuţii intense, el şi adepţii săi au fost constrânşi să 
locuiască în Medina, un oraş din nord care a fost scena luptelor 
intertribale de-a lungul istoriei.  

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 
Dumnezeu fie asupra lui!) a aplanat cu succes conflictele dintre 
ei şi a format o legătură de frăţie între cele două facţiuni rivale, 
la fel şi între localnici şi noii emigranţi.  

Sub tutela Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 
Dumnezeu fie asupra lui!), primii musulmani au învăţat să 
aplice o regulă de aur: „Nimeni nu este cu adevărat credincios 
când nu doreşte pentru fratele său ceea ce îşi doreşte lui 
însuşi.” 

  
Moştenirea lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) – Modelul din Medina 
Pentru Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 

Dumnezeu fie asupra lui!) religia nu a fost o simplă convingere 
personală, ci un mod de viaţă, iar oraşul Medina a înflorit sub 
conducerea sa. Modelul de guvernare din Medina, bazat  pe 
justiţie, respect, demnitate umană şi permanenta conştientizare 
a lui Allah / Dumnezeu, a fost admirat  de toţi musulmanii care 
au căutat călăuzirea şi inspiraţia după aceea. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a elaborat 
prima constituţie din lume în care drepturile minorităţilor 
religioase erau protejate şi s-a angajat în tratative şi alianţe cu 
toate triburile vecine. A trimis scrisori conducătorilor persani, 
egipteni, etiopieni şi bizantini, comunicând mesajul său 
monoteist şi invitându-i să accepte Islamul.  

Pentru întâia oară în istorie, copiilor, femeilor, orfanilor, 
străinilor şi sclavilor le-au fost recunoscute drepturile şi li s-a 
oferit protecţie. Multe dintre ideile Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) par a fi 
surprinzător de moderne; el a condamnat rasismul şi 
naţionalismul, spunând: „Nici un arab nu este superior unui 
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ne-arab şi nici un alb nu este mai presus de un negru decât 
prin evlavie.” 

El a stabilit legi pentru protecţia animalelor, plantelor şi a 
mediului. A încurajat comerţul liber şi investiţiile, a interzis 
camăta şi a reglementat drepturile muncitorilor. El a militat 
pentru pace, dar a definit şi parametrii în care poate fi utilizată 
forţa, când aceasta a fost necesară. El a convins oamenii să 
renunţe la alcool, droguri, prostituţie şi crimă şi a promovat o 
viaţă sănătoasă. A condamnat violenţa domestică, le-a încurajat 
pe soţiile sale să exprime ceea ce gândesc, a garantat femeilor 
musulmane drepturi care vor fi promulgate, chiar şi în Europa, 
doar câteva secole mai târziu, incluzând dreptul la proprietate 
personală; a respins ideea căsătoriilor aranjate şi a acordat 
dreptul de a divorţa fie şi din cauza incompatibilităţii dintre 
soţi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!) i-a încurajat pe adepţii săi să caute ştiinţa benefică 
în orice loc şi în orice domeniu, iar rezultatul acestei 
recomandări a fost că musulmanii nu s-au confruntat cu nici un 
conflict între ştiinţă şi religie şi au condus lumea multe secole 
după aceea. Cu toate că legenda Profetului Muhammed (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a 
dăinuit în orice aspect al existenţei, de la artă la politică, cea 
mai mare realizare a lui a fost promovarea monoteismului 
islamic. Aşa cum nucleul este centrul unui atom şi Allah / 
Dumnezeu Unicul este inima Islamului. Musulmanii se întorc 
către Creatorul lor pentru călăuzire, fără a avea nevoie de 
intermediari şi fără a-şi pierde demnitatea prin alunecarea în 
idolatrie şi superstiţii. 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu 
fie asupra lui!) a realizat toate acestea datorită tăriei 
caracterului său şi prin exemplu personal; el a inspirat şi trezit 
în adepţii săi, precum nimeni altcineva, dragoste, devoţiune şi 
respect. În timp ce alţi oameni au fost corupţi atunci când au 
ajuns să deţină puterea absolută, Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie asupra lui!) a rămas 
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umil, mereu conştient de sursa binecuvântării sale: „Sunt doar 
un servitor al lui Allah / Dumnezeu”, şi „am fost trimis doar 
ca un învăţător”. 

El şi-a petrecut zilele servindu-i pe oameni, iar nopţile în 
rugăciune; a predicat moderaţia şi echilibrul în religie, a 
interzis urmaşilor săi să practice viaţa monahală, preferând ca 
ei să îşi întemeieze o familie bazată pe principii islamice şi să 
se implice în viaţa concretă pentru a face lumea mai bună, 
rămânând devotaţi lui Allah / Dumnezeu Preaînaltul.  

În scurtul interval al unei generaţii şi în timpul vieţii sale, 
Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / 
Dumnezeu fie asupra lui!) a transformat cu succes credinţa, 
mentalitatea şi cultura oamenilor din Arabia; în 100 de ani, 
mesajul său a atins inima milioanelor de oameni din Africa, 
Asia şi din unele părţi ale Europei. Relatările Profetului 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah / Dumnezeu fie 
asupra lui!) au fost notate cu grijă de companionii săi şi 
consemnate în culegeri de relatări autentice, accesibile astăzi şi 
în traduceri. Împreună cu Sfântul Coran, aceste texte au format 
pentru musulmani baza holistică a unui stil de viaţă desăvârşit; 
pentru alţii, ele oferă o incursiune fascinantă în inima şi mintea 
unui om excepţional şi un model de la care putem învăţa multe. 
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 Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) astăzi 
 
 Unul din cinci oameni este ferm convins că Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este ultimul 
profet al lui Allah. El a fost musulman, iar astăzi sunt peste 1,3 
miliarde de musulmani în lume. Nu doar indivizi, ci şi ţări 
întregi sunt mândre să-şi declare supunerea faţă de trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Există 
astăzi 54 de state musulmane, de diferite dimensiuni, de la state 
mari − precum Indonezia şi Bangladesh, cu populaţii de 200 şi, 
respectiv, 125 milioane de oameni − la state mici, cu o 
populaţie de 230 000 şi 260 000 de oameni, precum Maldive 
sau sultanatul Brunei. Chiar şi în ţări nemusulmane există o 
importantă minoritate musulmană: de exemplu, în India sunt 
120 de milioane de musulmani, iar în China − 20 de milioane. 
Într-adevăr, în ultima jumătate a secolului trecut, Islamul, 
religia adusă de către profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a devenit a doua 
religie în majoritatea ţărilor europene, dar şi în Canada şi 
America.  
 Adepţii profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) aparţin tuturor raselor umane: albă, 
neagră, roşie sau galbenă. Fie că eşti în Asia, Africa, Europa 
sau America, în fiecare colţ al acestui pământ vei întâlni 
musulmani. Ei trăiesc în metropole dezvoltate, dar şi în cel mai 
primitiv cort de nomad, sat sau cătun.  
 Acum ca şi întotdeauna, de-a lungul secolelor, pe 
întreaga planetă, de la un capăt la altul, milioane de bărbaţi şi 
femei au trăit toată viaţa iubindu-l pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi încercând să calce pe 
urmele lui; nimeni nu a mai fost iubit şi urmat precum 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 
Ei au trăit şi au murit, au crezut şi au acţionat, s-au căsătorit şi 
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au întemeiat familii, au adorat şi au guvernat, au făcut război şi 
au încheiat pace, ba chiar au mâncat şi s-au îmbrăcat, au păşit 
şi au dormit ca el sau aşa cum i-a învăţat el să facă.  
 Într-adevăr, niciodată în istorie, niciun om nu a 
influenţat omenirea, chiar şi după moartea sa, atât de profund şi 
de amplu precum a făcut-o Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El aduce lumină şi 
pace în nenumărate inimi şi vieţi. Oamenii îl iubesc mai mult 
decât pe ei înşişi. În el găsesc cea mai mare sursă de inspiraţie 
şi îndrumare. El este norma fundamentală şi exemplul perfect 
pentru omenire. Credinţa în el reprezintă suportul şi sursa lor 
principală de sprijin şi alinare în mijlocul vicisitudinilor şi 
necazurilor. Tot la el se caută îndrumare în timpul turbulenţelor 
sociale şi politice. El i-a inspirat întotdeauna să acceadă la un 
nivel din ce în ce mai înalt de elevare spirituală şi morală şi 
încă face acest lucru. Pe scurt, oamenii cred că prin profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
un om ca şi ei, Allah le-a vorbit; EL l-a îndrumat pe Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să trăiască 
printre ei, stabilind un exemplu şi un model valabil în 
eternitate. Chiar şi în zilele noastre, el motivează şi determină 
populaţii întregi să-şi dorească şi să se străduiască să-şi 
modeleze viaţa privată şi cea politică, precum şi diverse alte 
aspecte, conform învăţăturilor lui.  
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Începutul vieţii în Mekka 

 
 În anul 570 după Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) s-a născut Muhammed la Mekka, acolo 
unde este astăzi Arabia Saudită. Arabia reprezintă din toate 
punctele de vedere leagănul civilizaţiei umane. Cele mai vechi 
rămăşiţe umane găsite până acum provin din această zonă. 
Înconjurat de dealuri roşii, negre şi maro de origine vulcanică, 
cam la 80 de kilometri la est de Marea Roşie, se află oraşul 
Mekka. În vremurile acelea era doar un orăşel comercial pe 
vechiul drum „al tămâii” pe care treceau marile caravane 
comerciale între nord şi sud.  
 Oricum, oraşul Mekka a fost şi rămâne important pentru 
un motiv cu totul diferit: aici se află Kaaba – „Prima Casă” 
construită cu scopul de a-L venera pe Allah. Cu mai bine de 
1000 de ani înainte ca profetul Solomon să construiască 
templul din Ierusalim, strămoşul său, profetul Avraam, ajutat 
de fiul său cel mare, profetul Ismail (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lor!), a reconstruit Kaaba pornind de la 
fundaţiile sale mai vechi.  
 Aproape de Kaaba este izvorul Zam-Zam care datează 
tot din timpul profetului Avraam (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!). Acesta a fost izvorul miraculos trimis din 
cer pentru a salva viaţa bebeluşului Ismail. 
 În Biblie se relatează: 

„Şi a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era şi 
îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer către Agar şi a zis: «Ce 
e, Agar? Nu te teme, că a auzit Dumnezeu glasul copilului din 
locul unde este! Scoală, ridică copilul şi-l ţine de mână, căci 
am să fac din el un popor mare!». Atunci i-a deschis Dumnezeu 
ochii şi a văzut o fântână cu apă, şi mergând, şi-a umplut 
burduful cu apă şi a dat copilului să bea. Şi era Dumnezeu cu 
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copilul şi a crescut acesta, a locuit în pustietate, şi s-a făcut 
arcaş.” (Geneza 21: 17-20). 
 Sau aşa cum este scris în Psalmi: 

„Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc 
plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.” 
 (Psalmi 84: 6).  
 Mekka nu a avut niciodată şi nici acum nu are ceva care 
să te ispitească să te stabileşti acolo. Este un loc sterp şi pustiu, 
unde nici iarba nu creşte. Erau izvoare şi numeroase fântâni în 
apropiere de Taif şi la o scurtă distanţă de Medina. Acolo a fost 
însă prima Casă a lui Allah − un simplu cub, obişnuit din punct 
de vedere arhitectural, dar spiritual şi cultural cea mai 
remarcabilă sursă şi izvor de viaţă care a atras oameni din toată 
lumea, devenind cel mai important loc de pe pământ. De aceea 
Mekka a fost întotdeauna un mare centru de pelerinaj. Până 
când s-a născut Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!), ultimii păzitori ai Kaabei din tribul Quraiş 
avuseseră peste trei sute de idoli aşezaţi în jurul acesteia pentru 
a fi veneraţi ca dumnezei, zei şi protectori alături de Allah cel 
Unic.    
 Muhammed era un descendent direct al profetului 
Avraam, prin profetul Ismail (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra lor!). El făcea parte dintr-un clan nobil, sărac, dar 
puternic din punct de vedere politic − clanul lui Banu Haşim 
din tribul Quraiş. Ca păzitori ai Kaabei − Casa lui Allah şi loc 
de pelerinaj al întregii Arabii, oamenii din tribul Quraiş erau 
consideraţi cei mai puternici dintre toate triburile arabe. Haşim 
era responsabil de strângerea taxelor şi servirea pelerinilor cu 
apă şi mâncare. Tatăl lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a murit înainte de naşterea sa. Mama 
lui, Amina, a murit când el avea numai şase ani. Orfan de 
ambii părinţi, a fost luat în grija bunicului său, Abd al Muttalib. 
Totuşi, doi ani mai târziu, a rămas şi fără bunicul său şi a fost 
încredinţat unchiului său, Abu Talib. După naşterea sa, micul 
Muhammed a fost dat unei doici beduine pentru a fi alăptat; o 
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parte din copilăria sa şi-a petrecut-o în deşert, în tribul Bani 
Sad ibn Bakr care locuia în sud-estul Mekkăi. Acesta era 
obiceiul marilor familii din Mekka. Când a crescut, şi-a 
câştigat existenţa, asemenea altor profeţi, fiind păstor de oi şi 
capre. Unchiul şi tutorele său l-a luat cu el în călătoriile sale 
comerciale în marea Sirie. Astfel, el a câştigat experienţă în 
negoţ. Datorită priceperii şi corectitudinii sale, oamenii care nu 
puteau călători l-au rugat să se ocupe şi de afacerile lor. La 
vârsta de 25 de ani, Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) s-a căsătorit cu Khadija, o văduvă cu 15 
ani mai mare decât el. Ea era o comerciantă bogată din Mekka, 
iar Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) se ocupase de câteva dintre afacerile ei. Ea a fost cea care 
l-a cerut în căsătorie. Timp de 25 de ani, până la moartea sa, 
Khadija a fost nu doar soţia, ci şi cel mai apropiat prieten al 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ea 
i-a născut şase copii: doi băieţi şi patru fete − doar fetele au 
supravieţuit.  
 Până la vârsta de 40 de ani, Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dus o viaţă obişnuită; 
nimic nu prevestea că va fi profet. Ceea ce îl diferenţia de 
compatrioţii săi era sinceritatea şi integritatea lui morală, 
simţul dreptăţii şi compasiunea pentru cei săraci, chinuiţi şi 
asupriţi, precum şi refuzul său categoric de a adora vreun idol 
sau de a face ceva imoral. El era respectat de popor pentru 
aceste calităţi; a fost supranumit Al-Amin, „Cel demn de 
încredere”, „Cel sincer” sau As-Sadiq, „Cel corect” – aceste 
apelative erau pe buzele tuturor atunci când se vorbea despre 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); 
însuşi numele său înseamna „Cel lăudat”. La o vârstă foarte 
fragedă, Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a aprobat cu entuziasm un pact prin care se dorea 
protejarea celor slabi şi nedreptăţiţi de către unii conducători ai 
tribului Quraiş. El a participat la jurământ şi a jurat împreună 
cu ei că „de acum înainte vor sta împreună, vor fi ca un singur 
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om şi de partea celor asupriţi, împotriva asupritorilor, până 
când se va face dreptate, chiar dacă acel asuprit e din tribul 
Quraiş sau din afara lui.” Câţiva ani mai târziu, la Medina, 
profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) obişnuia să spună: „Am aderat în casa lui 
Abdallah, fiul lui Judan, la un pact atât de minunat, încât nu aş 
da participarea mea la el nici măcar pentru o turmă de cămile 
roşii şi, dacă acum, în Islam, aş fi chemat la un astfel de pact, 
aş răspunde bucuros invitaţiei.”  
 O mărturie referitoare la caracterul lui Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cea a 
Khadijei, soţia sa, care l-a consolat pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) după ce acesta a primit 
prima revelaţie: „Tu menţii legăturile de rudenie, spui adevărul, 
iei apărarea celui slab, îi întâmpini pe oaspeţi şi îi ajuţi pe cei 
aflaţi la nevoie.” 
 Înţelepciunea lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) era recunoscută unanim. Odată, în timp 
ce restaurau Kaaba, diferite clanuri Quraiş îşi disputau violent 
dreptul cu privire la cel care ar trebui să aibă onoarea de a pune 
Piatra Neagră la locul ei. Cum erau pe cale de a-şi scoate 
săbiile din teacă şi a se război, l-au rugat pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să medieze între ei şi 
pacea a fost restabilită. El a aşezat Piatra Neagră pe mantia lui 
şi i-a rugat pe toţi şefii de clan să apuce de margini pentru a o 
ridica, după care a reaşezat cu mâinile sale piatra la locul ei.  
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Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra  sa!) la Mekka 
 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) nu a fost numai un om înţelept, corect şi milos, 
onorat şi respectat, ci şi o fiinţă spirituală, profund meditativă. 
Apropiindu-se de vârsta de 40 de ani, el a început să petreacă 
din ce în ce mai mult timp, uneori mai multe zile la rând, retras 
în meditaţie, adorare şi rugăciune în Peştera Hira din Jabal an-
Nur.  

Acela a fost locul în care într-o noapte, înainte de zorii 
zilei, în ultima parte a lunii Ramadan, luna de post pentru 
musulmani, îngerul Gibril a apărut înaintea lui în chip de om şi 
i-a spus: „Citeşte!”, iar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Eu nu ştiu să citesc”, după 
care − continuă relatarea − „îngerul Gibril m-a copleşit cu 
îmbrăţişarea sa până ce nu am mai putut suporta. Apoi, el m-a 
lăsat şi a spus: «Citeşte!». Din nou am spus: «Eu nu ştiu să 
citesc». A treia oară, după ce m-a eliberat din îmbrăţişarea sa, 
îngerul a spus: 

«Citeşte! În numele Domnului Tău care a creat, 
Care l-a creat pe om din sânge închegat! Citeşte! Domnul 
tău este Cel mai Nobil, Este Cel care l-a învăţat cu calemul, 
L-a învăţat pe om ceea ce el nu a ştiut!» ( Surat al-Alaq 96: 
1-5). 

El a recitat aceste cuvinte după înger, iar, după aceea, 
îngerul i-a spus: «Tu eşti trimisul lui Allah!»” 

Înspăimântat de prima experienţă divină şi copleşit de 
imensa povară a adevărului şi mesajului, el a ieşit din peşteră 
tremurând şi cu inima cutremurată. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors acasă şi i-a 
spus soţiei sale Khadija: „Acoperă-mă! Acoperă-mă!”. Aceasta 
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l-a acoperit repede cu o mantie pentru a se linişti. Mai târziu, 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
i-a povestit soţiei cele întâmplate în peştera Hira, cum a ajuns 
el să fie numit trimisul lui Allah. 

Întâmplarea din peştera Hira, aşa cum a fost povestită 
de Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!), a fost cea mai importantă din viaţa sa. 

La baza afirmaţiilor sale a fost şi va rămâne propriul său 
cuvânt. A fost el cu adevărat un trimis al lui Allah? A fost într-
adevăr real ceea ce el a văzut? Sau doar o halucinaţie? A fost el 
un om posedat? A exprimat el în cuvinte, precum poeţii, ideile 
ascunse din inima sa? 

Aceste întrebări sunt puse astăzi, aşa cum au fost puse 
şi de către companionii lui Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în acele vremuri. Timp 
de 15 ani, soţia lui a fost cea care a analizat tot ceea ce se 
întâmpla. Ea îl cunoştea prea bine pentru a se îndoi fie şi o 
clipă că el ar putea spune altceva în afara adevărului. De 
asemenea, îi cunoştea caracterul şi de aceea l-a crezut fără nicio 
ezitare. 

Nu doar soţia lui, Khadija, ci şi prietenul său cel mai 
apropiat, Abu Bakr, fiul său, Zaid, vărul său, Ali, care locuia cu 
el, pe scurt − toţi cei care îl cunoşteau îndeaproape pe Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au crezut în 
onestitatea şi adevărul spuselor sale. 

Khadija l-a dus pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) la vărul ei, Waraqah bin Nawfal, care era 
creştin şi asimilase multe învăţături din scripturile creştine. 
Atât evreii, cât şi creştinii aşteptau venirea ultimului Profet, aşa 
cum le fusese prorocit în scripturile lor. Nu i s-a spus lui Moise 
însuşi (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), chiar 
înainte de a muri:  

„Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum 
eşti tu, şi voi pune Cuvintele Mele în gura Lui...” 
(Deuteronomul 18: 18)?  
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Doar fii lui Ismail pot fi aceşti fraţi ai fiilor lui Israel 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).  

Cine ar putea fi misteriosul Şiloh (Împăciuitor) dacă nu 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
despre care Iacob (Pacea lui Allah fie asupra sa!) prorocise cu 
puţin timp înainte de moartea sa, că lui îi va reveni 
responsabilitatea misiunii divine în „zilele de pe urmă”:  

„Apoi a chemat Iacob pe fii săi şi le-a spus: «Adunaţi-
vă, ca să vă spun ce are să fie cu voi în zilele cele de apoi. Nu 
va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele 
sale, până ce va veni Împăciuitorul, căruia i se vor supune 
popoarele...»” (Geneza 49: 1-10). 

Şi la cine altul în afară de Muhammed s-a referit Iisus 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!) când a spus:  

„Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la 
voi... (el) nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi...” 
(Ioan 16: 7-14)? 

Astfel, Waraqah bin Nawfal nu a avut nicio îndoială că 
ultimul Profet venise, aşa cum se aştepta, şi a crezut în el, însă 
majoritatea oamenilor din Mekka, aceiaşi care îl supranumiseră 
„Cel demn de încredere” / Al-Amin şi „Cel Sincer” / Al-Sadiq, 
nu a putut să creadă în el. Nici evreii sau creştinii care 
aşteptaseră sosirea Profetului atâta timp nu au putut să creadă 
în el. Nu pentru că se îndoiau de sinceritatea sau integritatea sa, 
ci întrucât nu erau pregătiţi să renunţe la întregul lor stil de 
viaţă, acceptând mesajul său simplu, dar radical. 

Atunci când recit Coranul, găsesc următoarele 
instrucţiuni clare: Allah este Cel care v-a creat pe voi, cerurile 
şi pământul; EL este singurul tău Dumnezeu şi Stăpân... 
Oferiţi-I numai Lui tot ceea ce aveţi şi vieţile voastre, adoraţi-L 
şi slujiţi-L numai pe EL. Allah să fie Unicul Dumnezeu. 
 Iar Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) afirmă: cuvintele pe care le rostesc, El le pune în 
gura mea; eu vorbesc în numele Său. Supuneţi-vă mie şi lăsaţi-i 
pe toţi cei ce pretind supunerea umană. Tot ceea ce este în 
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ceruri şi pe pământ Îi aparţine lui Allah. Niciun om nu are 
dreptul să fie stăpânul altui om, să răspândească asuprire şi 
corupţie pe pământ. Viaţa veşnică te aşteaptă dincolo, acolo 
unde Îl vei întâlni direct pe Allah şi viaţa ta va fi judecată; 
pentru aceasta trebuie să te pregăteşti. 

Acest mesaj simplu a zguduit bazele societăţii mekkane 
şi lumea secolului al VII-lea. Lumea din vremea aceea, ca şi în 
zilele noastre, trăia sub jugul multor zei falşi: regi şi împăraţi, 
preoţi şi călugări, stăpâni feudali şi negustori bogaţi, prezicători 
şi vrăjitori care pretindeau că ştiu ceea ce alţii nu ştiu − toţi 
stăpâneau peste oameni. Omul îşi fabrica zei din propriile 
dorinţe, din credinţele sale tribale, din strămoşii săi şi din 
puterile naturii, iar astăzi naţiunile, culturile, ştiinţele şi 
tehnologia stăpânesc peste oameni. 

Mesajul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a provocat şi a fost rostit pentru toţi oamenii. 
Adversarii săi din Mekka nu au putut face nimic mai mult 
decât să-l eticheteze în mod neconvingător ca mincinos, poet, 
prezicător sau posedat. Cum era posibil ca Muhammed (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să rostească dintr-o 
dată cuvinte uimitor de elocvente, el, o persoană care nu ştia să 
scrie şi să citească, el, care niciodată nu a compus un singur 
vers, care nu arătase nicio înclinaţie în a-i conduce pe oameni. 
Clevetitorii şi oponenţii săi nu aveau niciun răspuns. Când au 
fost provocaţi să rostească nişte cuvinte care să se asemene, fie 
şi în cea mai mică măsură, cu acelea pe care Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pretindea că 
le primea de la Allah, ei au fost incapabili să creeze ceva 
corespunzător. 

Mai întâi în particular, iar ulterior în public, Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat 
să-şi facă cunoscut mesajul. El însuşi avea o relaţie intensă şi 
vie cu Allah, fiind complet devotat mesajului şi misiunii 
încredinţate lui. Treptat, oamenii s-au apropiat şi au îmbrăţişat 
Islamul. Ei proveneau din toate straturile sociale – conducători 
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şi sclavi, comercianţi şi meşteşugari, bărbaţi şi femei, 
majoritatea tineri. 

Doar o simplă ascultare a Coranului era suficientă 
pentru a-i transforma. Unii l-au văzut pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi au fost captivaţi 
imediat de lumina compasiunii, generozităţii şi umanităţii 
manifestată prin manierele şi moralitatea sa, prin cuvintele şi 
faptele sale şi, de asemenea, vizibilă pe chipul său. Însă 
persecuţia a continuat să se intensifice şi înăsprească. Creştea 
cu furie şi ferocitate. Cei care s-au alăturat Profetului, precum 
şi Profetul însuşi (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!), au fost torturaţi în nenumărate feluri: au fost ironizaţi, 
abuzaţi, bătuţi, biciuiţi, întemniţaţi şi boicotaţi. Unii au fost 
supuşi unor torturi şi mai inumane: au fost puşi pe cărbuni 
încinşi până când grăsimea corpului care se topea îi stingea sau 
au fost târâţi pe nisip şi pe pietre fierbinţi. Totuşi puterea 
credinţei lor a fost atât de intensă, încât niciunul dintre ei nu a 
renunţat la ea în faţa unor asemenea chinuri şi încercări. 

Pe măsură ce persecuţiile deveneau din ce în ce mai 
insuportabile, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) le-a spus: „Dacă mergeţi în Abisinia, veţi găsi 
acolo un rege creştin sub domnia căruia nimeni nu este 
nedreptăţit.” Cam 80 dintre adepţii săi şi-au părăsit astfel 
casele şi au emigrat în Abisinia, unde regele creştin le-a acordat 
protecţie totală în pofida pledoariilor şi manevrelor ostile ale 
emisarilor trimişi de către conducătorii quraişiţi. Aceasta a fost 
prima emigrare din Islam. 

În tot acest timp, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) şi însoţitorii săi au continuat să-şi 
hrănească sufletul şi intelectul, să-şi întărească caracterul şi să 
se fortifice pentru marea sarcină pe care o aveau de îndeplinit. 
Ei se întâlneau cu regularitate, în special într-o casă de lângă 
Kaaba, numită Dar al-Arqam, pentru a citi şi a studia Coranul, 
pentru a-L adora şi a se ruga lui Allah şi a consolida legăturile 
de fraternitate. 

 20



Zece ani au trecut, iar oamenii din Mekka nu vroiau să 
îşi îndrepte credinţa prin mesajul Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi nici nu au arătat 
vreun semn de îmblânzire a persecuţiei musulmanilor. În acest 
timp, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
şi-a pierdut prietenii cei mai apropiaţi, soţia, Khadija, şi 
unchiul, Abu Talib, protectorul său în lumea tribală din Mekka. 
 Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a decis atunci să ducă mesajul său oamenilor dintr-un oraş 
apropiat de Mekka, Taif, cunoscut pentru prosperitatea sa. În 
Taif, liderii tribali l-au ironizat şi ridiculizat şi i-au respins 
mesajul. De asemenea, ei au incitat sclavii şi copiii de pe drum 
ca să îl insulte, ironizeze şi să arunce cu pietre în el. 
 El a fost bătut cu pietre până la sânge şi scos afară din 
Taif; totuşi, când prietenul său, Zaid, i-a spus să îi blesteme pe 
oamenii din Taif şi când Allah l-a pus sub comanda lui pe 
Îngerul Munţilor pentru a zdrobi valea din Taif, în caz că el ar 
fi dorit aceasta, Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) doar s-a rugat pentru îndrumarea lor. Astfel era 
mila şi compasiunea celui care este „îndurare pentru toate 
lumile”. 

Întâmplarea din Taif a reprezentat cel mai dificil 
moment din viaţa Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!), marcând începutul unei noi perioade, când 
misiunea sa urma să fie întemeiată pe o bază solidă şi să se 
eleveze, din ce în ce mai mult, până la sfârşitul timpurilor. 

Noua etapă a fost delimitată astfel: într-o noapte, 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost 
trezit şi însoţit de către îngerul Gibril mai întâi până la 
Ierusalim. Acolo el s-a întâlnit cu toţi Profeţii (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!) care s-au adunat în 
spatele lui, în timp ce se ruga pe stânca din centrul Templului, 
în locul unde se află astăzi Domul Stâncii. De la stâncă, însoţit 
de către înger, el s-a înălţat prin cele şapte ceruri şi dincolo de 
ele. 
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 El a văzut tot ceea ce Allah l-a făcut să vadă, lumile 
cereşti pe care niciun om nu le poate percepe şi care constituie 
esenţa mesajului şi misiunii sale. 

În timpul acestei călătorii s-au stabilit cele cinci 
rugăciuni zilnice pentru comunitatea musulmană. În plus, tot 
atunci i s-a dat Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) Cartea pentru noua societate şi pentru statul care 
urma să se nască curând, prorocit şi descris de asemenea în 
Coran, în Surat Al-Isra’(capitolul 17).  
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Atacurile mekkanilor 
 

 Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!), după ce a ajuns în Medina, a format mai întâi o alianţă cu 
evreii, iar apoi s-a apropiat de toate triburile şi a încercat să-i 
convingă să semneze o alianţă sau cel puţin să accepte un pact 
de pace. Mulţi au fost de acord, iar micul grup izgonit din 
Mekka a dobândit o importanţă strategică. 

Mekkanii, care plănuiseră anterior să-l ucidă pe Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), erau acum 
hotărâţi să anihileze această comunitate islamică, aflată în curs 
de formare. Eşuând în toate celelalte posibile demersuri, au 
decis să adopte o soluţie militară. 

O armată din Mekka a înaintat spre Medina, în al doilea 
an după Hijra, sub pretextul protejării caravanei lor comerciale. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în 
pofida numărului mic de oameni ai comunităţii sale şi a lipsei 
de arme, a hotărât să înfrunte ameninţarea acestora cu curaj. În 
ziua de 17 Ramadan, la Badr, cele două armate s-au întâlnit şi 
au purtat o bătălie în care 313 musulmani au învins puternica 
armată de 1000 de oameni din Mekka. 

Şaptezeci dintre şefii triburilor mekkane, cei care 
fuseseră cei mai activi şi vehemenţi în persecutarea 
musulmanilor, au fost omorâţi. Mulţi alţii au fost luaţi 
prizonieri, urmând a fi eliberaţi mai târziu în schimbul unei 
răscumpărări. Pentru prima oară în istorie, prizonierii de război 
au fost trataţi bine, hrăniţi şi găzduiţi în aceleaşi condiţii în care 
trăiau şi cei care îi capturaseră. 

În cel de-al treilea an după Hijra, o armată puternică de 
3000 de mekkani a înaintat din nou spre Medina, atât pentru a 
răzbuna înfrângerea de la Badr, cât şi pentru a încerca încă o 
dată să-i înfrângă pe musulmani. 700 dintre ei aveau platoşe şi 
200 erau călare. Musulmanii erau 700 la număr. Cele două 
tabere s-au întâlnit în afara Medinei, lângă muntele Uhud. 
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Victoria musulmană iniţială a suferit o schimbare de situaţie; 
detaşamentul musulman plasat pentru a apăra frontul din spate 
nu a respectat indicaţiile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) şi a abandonat locul în care i se spusese să 
rămână. Quraişiţii au atacat din spate şi victoria s-a transformat 
în înfrângere, generând astfel moartea a aproximativ 65 de 
musulmani. Oricum, cei din Mekka nu au reuşit să se prevaleze 
de situaţia favorabilă creată şi să învingă. 

Mekkanii au plănuit atunci să lanseze un atac final în 
Medina pentru a rezolva problema definitiv. Toate triburile 
beduine, evreii şi ipocriţii din Medina şi-au unit forţele cu 
triburile din Mekka. În al cincilea an după Hijra, 24000 de 
oameni au avansat spre Medina. Era posibil fie să se lupte 
împotriva lor pe câmp deschis, fie să se apere din Medina, care 
nu avea ziduri. Musulmanii au ales să se apere săpând şanţuri 
de jur împrejurul Medinei. După ce au făcut faţă asedierii 
Medinei timp de 25 de zile, din cauza disensiunilor interioare, a 
lipsei de provizii, a vremii reci şi a vânturilor puternice, armata 
din Mekka a fost forţată să se retragă. Acesta a fost momentul 
decisiv din istoria confruntării cu mekkanii. Medina nu a mai 
fost atacată din acel moment niciodată. 
 Încă de la început, evreilor li s-au acordat toate 
drepturile cetăţeneşti, însă, cu toate acestea, ei continuau să 
comită acte de trădare şi înşelăciune. Unii dintre ei au trebuit să 
fie expulzaţi, iar alţii au fost omorâţi în urma deciziei unui 
judecător numit chiar de ei. Niciodată generaţiile următoare de 
evrei nu au fost trase la răspundere pentru fărădelegile evreilor 
din Medina. De peste 2000 de ani ei sunt însă culpabilizaţi de 
către lumea creştină pentru crucificarea lui Iisus (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). În schimb, musulmanii 
i-au tratat întotdeauna corect şi amabil pe evrei. 
 În anul următor, al şaselea după Hijra, Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), împreună cu 1400 
de adepţi, a călătorit la Mekka pentru a îndeplini Umra 
(pelerinajul), conform mai multor tradiţii din vremea 
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respectivă. Erau neînarmaţi, dar conducătorii quraişiţi, în 
pofida tuturor tradiţiilor acceptate şi prestabilite, le-au refuzat 
intrarea. Oricum, quraişiţii decăzuseră atât de mult din punct de 
vedere moral şi politic, încât au trebuit să semneze un tratat de 
pace cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) − tratatul Hudaybiyah. 

Deşi termenii tratatului erau extrem de nefavorabili şi 
chiar umilitori pentru musulmani, s-au obţinut câştiguri imense 
prin această înţelegere. Cei care au fost exilaţi din Mekka şi 
atacaţi de trei ori erau recunoscuţi acum ca o forţă egală, trataţi 
cu respect şi luaţi în serios. Pacea a fost o oportunitate pentru 
cei şovăitori şi neutri, chiar ostili în a mărturisi Islamul; mulţi 
au presimţit victoria iminentă a Islamului. Rezultatul a fost că 
mulţi oameni din Mekka şi din triburile arabe fie au îmbrăţişat 
Islamul, fie au făcut pace cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!). 

De îndată ce Tratatul de la Hudaybiyah a fost semnat, 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
trimis scrisori mai multor conducători arabi şi ne-arabi 
învecinaţi, inclusiv lui Chosroes din Iran şi lui Heraclit din 
Imperiul Bizantin. El i-a chemat la religia islamică şi i-a 
asigurat că nu râvnea la regatele sau bogăţiile lor. Ei le puteau 
păstra, dacă se dăruiau pe sine pentru a-L servi şi adora pe 
Unicul Dumnezeu. 

Quraişiţii au încălcat curând Tratatul de la Hudaybiyah 
şi a venit astfel timpul să se acţioneze împotriva ostilităţii lor 
continue. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a înaintat spre Mekka şi a capturat oraşul. Cucerirea 
Mekkăi a făcut dovada unor acte de milă, generozitate şi iertare 
fără precedent; niciun strop de sânge nu s-a vărsat. Tuturor 
celor care au rămas în case li s-a garantat protejarea vieţii şi a 
proprietăţii. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) i-a iertat pe toţi cei care, toată viaţa, îi fuseseră cei 
mai crunţi duşmani, care îl persecutaseră şi plănuiseră să-l 
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omoare, care îl scoseseră afară din Mekka şi înaintaseră de trei 
ori spre Medina pentru a-i înfrunta pe musulmani. 

Imperiul Bizantin învecinat se pregătea acum să atace şi 
să distrugă comunitatea din Medina. În orice caz, când Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a înaintat 
către Tabuk la graniţa de nord, hotărârea fermă şi curajul său l-
au făcut pe duşman să îşi piardă încrederea şi să se retragă. 
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Construirea societăţii 

 
De-a lungul acelor ani, când Profetul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era înconjurat de forţe 
ostile (deşi, finalmente, triumful a fost de partea sa), el a 
continuat să purifice sufletele, să ridice moralul adepţilor săi şi 
să pună bazele unei familii, societăţi şi a unui stat drept. 
Misiunea sa era acum completă: el crease un om nou şi 
schimbase vieţile multor bărbaţi şi femei, determinându-i să se 
dăruiască în totalitate Creatorului lor. El crease o nouă 
societate − una bazată pe dreptate. Prin exemplul propriei sale 
vieţi şi prin Coran, omenirii i s-a dat lumina şi îndrumarea 
necesară pentru a trăi o viaţă pioasă. 

Este remarcabil că această întreagă revoluţie 
deschizătoare de drumuri, care a triumfat nu numai în Arabia, 
ci şi în toată lumea, în toate timpurile ce au urmat, şi care a 
vestit naşterea celei mai strălucite civilizaţii din lume, a costat 
nu mai mult de 750 de vieţi − majoritatea ale beligeranţilor din 
diferite bătălii. Cu toate acestea Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este uneori descris de 
către cei care au exterminat mii de oameni în numele unor 
presupuse idealuri legate de „civilizaţie” drept un om violent. 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) şi-a îndeplinit singurul Hajj (pelerinaj) în cel de-al zecelea 
an după emigrarea la Medina. Pe câmpia Arafat, el a ţinut o 
predică de o frumuseţe inestimabilă şi de o valoare eternă: 
„Niciun om nu are dreptul de a stăpâni peste alţi oameni; toţi 
oamenii sunt egali, indiferent de originea, culoarea sau 
naţionalitatea lor.” 

Câteva luni mai târziu, în cel de-al unsprezecelea an 
după Hijra, profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a murit. El a fost îngropat în casa în care 
locuise la Medina. 
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Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a avut un caracter minunat şi frumos. A fost îndurător, 
blând şi înţelegător. A iubit copiii şi le vorbea cu blândeţe. 
Niciodată nu a abuzat de cineva şi i-a iertat şi pe cei mai aprigi 
duşmani ai săi. A dus o viaţă foarte simplă. Îşi repara singur 
pantofii şi hainele. A trăit cumpătat; foarte adesea nu se găsea 
deloc mâncare în casa sa timp de mai multe zile. 

Astfel era Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!). Conform tuturor standardelor prin care se 
poate măsura nobleţea umană, el a fost de neegalat; niciun om 
nu a fost vreodată mai măreţ! 
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Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) la Medina 
 

Mesajul pe care Mekka şi Taif l-au respins a ajuns în 
schimb în inimile celor din Yathrib (Medina), o mică oază 
situată la 400 de km nord de Mekka, astăzi cunoscută sub 
numele de Madinatun Nabi – „Oraşul Profetului”  sau  
Madinah Munawwara – „Oraşul luminos”. Acest oraş a fost 
ales să fie centrul de unde lumina divină urma să se 
răspândească în întreaga lume, în viitor. Într-un timp scurt, 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a 
pierdut soţia, iubita sa tovarăşă de viaţă – Khadija; apoi a 
decedat Abu Talib, unchiul care i-a fost tutore şi care l-a 
protejat de crunţii lui duşmani din Mekka, iar apoi a trăit cea 
mai umilitoare zi din viaţa lui la Taif. După aceste evenimente 
triste, când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) era cuprins de o adâncă tristeţe, Allah i-a oferit un 
dar menit să-i mai aline durerea din suflet. L-a luat într-o 
călătorie spirituală şi i-a arătat nevăzutul şi le-a deschis inimile 
celor din Medina care au devenit receptivi la mesajul său.  

După întoarcerea lui Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) din Taif şi din călătoria 
lui nocturnă, în timpul următorului pelerinaj, şase bărbaţi din 
Medina au îmbrăţişat Islamul. Ei au transmis mesajul islamic 
mai multor oameni, atât cât a fost posibil, şi, în timpul 
următorului pelerinaj, în anul 621, au venit împreună cu 12 
persoane. Ei au depus jurământ în faţa Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că nu-I vor asocia 
nimic lui Allah, nu vor fura, nu vor comite adulter, nu-şi vor 
ucide copiii, nu vor calomnia şi i se vor supune lui în ceea ce 
este corect. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Dacă respectaţi acest jurământ, atunci 
Paradisul este al vostru.” De data aceasta, Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a trimis pe Musaab 
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ibn Umayr cu ei pentru a-i învăţa Coranul şi Islamul şi pentru a 
răspândi religia islamică. 
 De-a lungul unui an, din ce în ce mai mulţi oameni − 
şefi de trib, bărbaţi şi femei din Medina − au devenit 
musulmani. În timpul următorului pelerinaj, ei s-au hotărât să 
trimită o delegaţie la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) pentru a semna un pact cu el şi să-i invite, pe el 
şi pe ceilalţi musulmani din Mekka, la Medina care devenise 
precum un sanctuar şi un centru al răspândirii mesajului divin − 
Islamul.  
 Au venit 73 de bărbaţi şi două femei care s-au întâlnit 
cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la 
Aqaba. S-au angajat să-l apere pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la fel ca pe femeile şi 
pe copiii lor, să lupte împotriva tuturor oamenilor, de orice 
rasă, chiar dacă nobilii lor ar fi ucişi şi şi-ar pierde toate 
bunurile. Când au întrebat ce vor primi, dacă îşi vor respecta 
angajamentul, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a răspuns: „Paradisul.” Începutul a fost făcut şi 
astfel au fost puse bazele societăţii, statului şi civilizaţiei 
islamice. Drumul era acum deschis pentru adepţii persecutaţi şi 
torturaţi ai Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) care puteau să se retragă în viitoarea Casă a 
Islamului − Medina. El i-a sfătuit să emigreze şi, treptat, 
majoritatea a plecat spre  Medina.  
 Duşmanii lor din Mekka nu puteau suporta să-i vadă pe 
musulmani trăind în pace. Ei ştiau cât de puternic e mesajul 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
erau conştienţi că musulmanii nu mai erau dominaţi de vechile 
obiceiuri arabe, legăturile de rudenie şi nici de cei cu care ar 
trebui să lupte pentru protejarea credinţei lor. Cei din Mekka au 
simţit că prezenţa musulmanilor în Medina reprezenta un 
pericol pentru caravanele comerciale din nord. Ei au considerat 
că pot fi opriţi doar dacă îl ucid pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).  Au pus la cale o 
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conspiraţie: un tânăr puternic şi cu o poziţie socială bună urma 
să fie numit de către fiecare clan, toţi urmând să-l atace şi să-l 
omoare pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) într-o dimineaţă, când el va ieşi din casă, pentru ca sângele 
lui să fie pe mâinile tuturor celor aparţinând diferitor clanuri. 
Astfel, clanul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) ar fi trebuit să accepte banii mânjiţi cu sânge în 
locul răzbunării. Informat despre complot de către îngerul 
Gibril şi instruit să plece din Mekka la Medina, Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a dus acasă la Abu 
Bakr pentru a finaliza pregătirile de călătorie. Abu Bakr a fost 
extrem de încântat de onoarea şi binecuvântarea de a fi ales ca 
însoţitor al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) în această călătorie binecuvântată, sfântă, foarte 
importantă şi istorică. El i-a oferit Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cămila sa, dar acesta a 
insistat să i-o plătească. În noaptea decisivă, la lăsarea 
întunericului, tinerii aleşi de către liderii quraişiţi pentru a-l 
omorî pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) au înconjurat casa acestuia. Ei au decis să-l atace când va 
ieşi din casă pentru rugăciunea de seară.  
 Între timp, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) i-a dat lui Ali banii pe care-i avea cu el de la 
mekkani. Ali s-a oferit să doarmă în patul Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a strecurat 
afară din propria casă şi, aruncând puţin praf  în direcţia 
duşmanilor săi, a trecut pe lângă ei, deşi aceştia aveau ochii 
aţintiţi asupra casei sale. S-a întâlnit cu Abu Bakr acasă la el şi 
au mers amândoi la o peşteră din apropierea muntelui Thur. 
Când cei din tribul Quraiş şi-au dat seama că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a scăpat, au fost 
furioşi. L-au căutat peste tot, au oferit o recompensă de 100 de 
cămile celui care-l va aduce pe Profet (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) mort sau viu. Suraqa, un şef de trib, l-a 
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zărit pe trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) şi l-a urmărit, sperând să câştige recompensa. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
vânat de duşmanii lui necruţători şi în aşteptarea unui viitor 
nesigur la Medina, i-a spus lui Suraqa: „Va veni în curând o zi 
când brăţara de aur a lui Kisra (Chosroe) va fi la mâna lui 
Suraqa.” Astfel, Suraqa s-a retras şi Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a înaintat spre Medina. 
 Aceasta a fost hegira, emigrarea: o distanţă mică între 
două oraşe, un salt mare în istorie, un salt grandios în formarea 
naţiunii islamice. De aceea musulmanii încep numărătoarea 
anilor de la acest eveniment şi de la naşterea Profetului (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau a primei revelaţii 
din Hira. Primul loc vizitat de Profet (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) în Medina a fost Quba, situată la 10 km 
în afara Medinei. El a construit acolo prima moschee. Tot acolo 
şi-a ţinut primul discurs public: „Salutaţi-i pe ceilalţi  spunând 
«As salam alaikum» / «Pacea asupra voastră», daţi de 
mâncare celor nevoiaşi, rugaţi-vă în timp ce oamenii dorm şi 
veţi intra în Paradis!”.  
 Trei zile mai târziu, Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a intrat în Medina. Bărbaţi, femei, 
copii, întreaga comunitate a ieşit pe străzi şi el a fost întâmpinat 
triumfător. A fost cea mai frumoasă zi; copiii au cântat atunci: 
„Veniţi! Este Profetul! Veniţi! Este Profetul!” 
 Primul lucru pe care l-a făcut Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) după ce a sosit la 
Medina a fost să-i înfrăţească pe localnici cu emigranţii. 
Această înfrăţire rămâne şi astăzi o particularitate a 
musulmanilor. Un emigrant s-a înfrăţit cu un ajutor. Ajutoarele 
s-au oferit să împartă cu emigranţii tot ce aveau, în mod egal. 
Aşa că musulmanii au format o comunitate bazată pe credinţă 
şi fraternitate, punând astfel temelia statului islamic. S-a ridicat 
prima construcţie. Aceasta a fost moscheea − masjid, o 
construcţie destinată adorării lui Allah / Dumnezeu cel Unic, 
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numită Masjid an-Nabawi – „Moscheea Profetului”. Din 
momentul acela, moscheea a rămas marca vieţii comunitare şi 
sociale a musulmanilor, spaţiu adecvat integrării dimensiunilor 
spirituale şi politice ale Islamului, o sursă de identificare, un 
martor al existenţei Islamului. În acelaşi timp, s-au luat măsuri 
şi au fost construite instituţiile necesare integrării întregii vieţi 
sociale conform centrării vieţii musulmanului pe adorarea 
Unicului Dumnezeu. În acest scop au fost fixate cele cinci 
rugăciuni zilnice, postul din luna Ramadan şi zakat − dania 
rituală obligatorie. Atât timp cât nu a existat o altă 
recomandare divină, musulmanii au urmat practicile respectate 
de evrei şi creştini. Astfel, ei obişnuiau să se roage în direcţia 
Ierusalimului, dar, curând, această direcţie a fost schimbată 
prin poruncă divină şi musulmanii s-au rugat spre Mekka.  
 Acest eveniment istoric a marcat formarea noii 
comunităţi islamice care a înlocuit comunităţile creştine şi 
iudaice, a respectat vechiul mesaj al lui Avraam (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi s-a reîntors la cea 
mai veche Casă a lui Allah, reconstruită de patriarhul 
Profeţilor, Avraam (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!).  
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