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DEFINITI

Halal (lucrul permis) este lucrul îngãduit, care nu a
fost oprit ºi a cãrui sãvârºire a fost permisã de cãtre
Legiuitor.

Haram (lucrul interzis) este lucrul a cãrui sãvârºire
a fost opritã de cãtre Legiuitor în mod categoric. Cel care
încalcã aceastã interdicþie se expune la pedeapsa lui
Allah în Viaþa de Apoi ºi chiar la sancþiuni juridice în
aceastã lume.

Makruh (lucru respingãtor sau nerecomandabil) este
lucrul oprit de Legiuitor, însã fãrã stricteþe. Acest lucru se
situeazã pe o treaptã sub ceea ce este interzis (haram),
iar cel care îl sãvârºeºte nu are parte de pedeapsa pe
care o are cel care înfãptuieºte un lucru interzis, însã
perseverarea în el ºi nesocotirea lui îl poate îndemna pe
cel care-l sãvârºeºte ºi la comiterea lucrurilor interzise
(haram).
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CAPITOLUL I

PRINCIPIILE ISLAMULUI ÎN LEGÃTURÃ CU CEEA CE

ESTE PERMIS (HALAL) ªI CU CEEA CE ESTE

INTERZIS (HARAM)

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor

Chestiunea referitoare la ceea ce este îngãduit sau permis (halal) ºi la
ceea ce este oprit sau interzis (haram) s-a numãrat printre chestiunile în legãturã
cu care pãgânii din perioada preislamicã s-au aflat în mare rãtãcire ºi în mare
încurcãturã ºi ezitare, ajungând sã socoteascã lucrurile oprite a fi îngãduite ºi
lucrurile îngãduite ºi bune a fi oprite.

Aceastã rãtãcire s-a manifestat prin atitudini diametral opuse: pe de o
parte, devierea ºi extremismul spre dreapta, pe de altã parte, devierea ºi
extremismul spre stânga.

La extrema dreaptã se situau brahmanismul hindus aspru, monahismul
creºtin extrem de sever ºi alte doctrine care se întemeiau pe tortura trupului,
interzicerea plãcerilor ºi podoabelor create de Allah pentru robii Sãi.
Monahismul creºtin a atins apogeul barbariei sale în Evul Mediu; interzicerea
lucrurilor bune a atins punctul culminant la acei monahi care se numãrau cu
miile, dintre care unii socoteau spãlarea picioarelor a fi un pãcat, iar îmbãierea
un lucru ce atrage dupã sine cãinþã ºi mâhnire.

La extrema stângã se situa doctrina lui Mazdak, apãrutã în Persia, care
chema la îngãduinþa absolutã ºi lãsa oamenilor libertatea de a lua orice, de a
socoti orice permis, inclusiv onoarea1 ºi relaþiile sacre prin natura lor dintre
oameni.

Comunitatea arabã din perioada preislamicã a oferit un exemplu clar de
dezordine ºi confuzie în ceea ce priveºte criteriile referitoare la lucrurile ºi
faptele admise ºi interzise. Membrii acestei comunitãþi au considerat consumarea
vinului, camãta multiplicatã sau împiedicarea femeilor de a se cãsãtori ca fiind

1 Prin onoare se traduce aici cuvântul arab 'ird, prin care se au în vedere, în general, femeile care
trebuie sã fie ocrotite de un bãrbat, ca: mama, fiicele, soþia, surorile etc. (N.T.)
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principii juridice din care a fãcut fundamente pe care se bazeazã conceptele de
permis (halal) ºi oprit (haram), readucerea lucrurilor la fãgaºul normal, stabilirea
unor criterii juste. Urmarea acestor principii a fost restabilirea dreptãþii ºi
echilibrului în legãturã cu ceea ce este permis ºi ceea ce este oprit. ªi astfel,
comunitatea musulmanã a devenit o comunitate de mijloc între cei rãtãciþi ºi
cei abãtuþi la dreapta ºi la stânga, dupã cum a calificat-o Allah Preaînaltul ca
fiind cea mai bunã comunitate din toate veacurile.

1. LUCRURILE SUNT PERMISE PRIN NATURA LOR

Primul principiu pe care l-a elaborat Islamul a fost: toate lucrurile pe care
le-a creat Allah sunt permise prin natura lor, în afarã de cele despre care a fost
relatat un hadis autentic ºi clar ca fiind interzise. ªi astfel, dacã hadisul nu este
autentic sau nu spune într-un mod clar cã un anumit lucru este oprit, acesta
rãmâne în continuare permis prin natura lui.

Teologii musulmani au luat drept dovadã cã natura lucrurilor ºi a
binefacerilor este de a fi îngãduite prin niºte versete clare din Coran, aºa cum
sunt urmãtoarele vorbe ale lui Allah Preaînaltul:

"El este Acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe
pãmânt, apoi S-a înãlþat în cer ºi a tocmit cele ºapte ceruri ºi El
este Atoateºtiutor" (Al-Baqara: 29).

"ªi El v-a supus vouã toate cele care se aflã în ceruri ºi care se
aflã pre pãmânt" (Al-Djathiya: 13).

"Oare nu vedeþi voi cã Allah v-a supus vouã câte sunt în ceruri
ºi câte sunt pe pãmânt ºi v-a copleºit pe voi cu binefacerile Sale -
atât cele vãzute cât ºi cele ascunse?" (Luqman: 20).

Allah Preaslãvitul nu ar fi creat aceste lucruri ºi nu le-ar fi supus omului,
dãruindu-i-le, pentru ca apoi sã-l lipseascã de ele, oprindu-i-le. Cum  sã fii fãcut
acest lucru, de vreme ce le-a creat pentru om, i le-a supus lui ºi l-a binecuvântat
cu ele? El nu a interzis decât o micã parte dintre acestea, din motive la care ne
vom referi în cele ce urmeazã.

Pornind de la aceasta, sfera lucrurilor oprite conform legislaþiei islamice
este foarte restrânsã, în vreme ce sfera celor permise este foarte largã,
deoarece textele autentice1 ºi clare care interzic anumite lucruri sunt foarte
puþine la numãr, în vreme ce lucrurile la care nu se face nici o referire precum

1 Expresia "un text autentic" înseamnã un verset coranic sau un hadis autentic.
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vouã limpede ceea ce v-a oprit" (Al-'An'am: 119).
Acest principiu de îngãduire a lucrurilor ºi faptelor prin natura lor nu se

aplicã la faptele ce fac parte din actele de devoþiune [Ibadat], acestea fiind
transmise numai prin revelaþie. În legãturã cu aceasta, într-un hadis autentic
(sahih) se relateazã: "Acela care a nãscocit în privinþa rânduielii Noastre
ceea ce nu face parte din ea (sã ºtie cã acest lucru) este respins"1.
Adevãrata religie conþine douã principii esenþiale: sã nu fie adorat decât Allah ºi
sã nu fie venerat decât aºa cum El a hotãrât. Acela care nãscoceºte un act de
cult din proprie voinþã - oricine ar fi el - trebuie sã ºtie cã acest lucru înseamnã
rãtãcire ºi este respins, fiindcã numai Legiuitorul Suprem este deþinãtorul
dreptului în privinþa elaborãrii actelor de devoþiune prin care omul se apropie de
El.

Obiceiurile ºi relaþiile nu au fost hotãrâte de Legiuitorul Suprem, ci au
fost instituite de oamenii care au intrat în diverse tipuri de legãturi prin
intermediul lor, iar Legiuitorul Suprem a venit pentru a le îndrepta ºi a le
perfecþiona, pentru a le confirma în unele cazuri unde nu existã stricãciune sau
prejudiciu.

Ibn Taymiyya a spus în aceastã privinþã: "Vorbele ºi faptele robilor lui
Allah sunt de douã feluri: actele de devoþiune, pe care se bazeazã religia lor, ºi
obiceiurile, de care au nevoie în viaþã. Din studierea atentã a normelor Legii
divine (aº-ªari'a) vom afla cã actele de devoþiune ('ibadat) pe care le-a impus
Allah sau pe care El le-a socotit a fi îngãduite nu  pot fi confirmate decât de
Legea divinã (aº-ªari'a).

Cât despre obiceiuri, acestea sunt obiceiurile cu care oamenii s-au obiºnuit
ºi de care au avut nevoie în aceastã viaþã. Norma în privinþa acestora este cã
ele nu sunt interzise, în afarã de acelea pe care Allah Preaslãvitul ºi Preaînaltul
le-a oprit. ªi aceasta pentru cã cele poruncite ºi cele oprite au fost orânduite
de Allah. Actul de devoþiune (ibadat) trebuie sã fie poruncit.

De aceea, Ahmad2 ºi alþi juriºti tradiþionaliºti au spus cã norma în privinþa
actelor de devoþiune este ca ele sã fie hotãrâte de Allah ºi cã nu sunt socotite
acceptate decât acelea pe care le-a hotãrât Allah, cãci altfel intrãm sub
incidenþa vorbelor lui Allah Preaînaltul: "Sau au ei asociaþi [ai lui Allah]
care le-au orânduit lor religia pe care Allah nu a îngãduit-o?" (Aº-
ªura: 21).

Norma în ceea ce priveºte obiceiurile este cã ele sunt îngãduite ºi nu sunt

1 Hadis autentic, general acceptat (muttafaq 'alay-hi) (N.A.)
2 Este Ahmad, fiul lui Hanbal, unul dintre cei patru mari imami.
3 A creat (N.T.)
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are dreptul de a hotãrî ce este permis ºi ce este interzis, luând-o din mâinile
oamenilor, oricare ar fi poziþia acestora în ierarhia religiei sau în ierarhia statului
ºi fãcând-o de competenþa exclusivã a lui Allah Preînaltul. Nici companionii sau
monahii, nici regii sau sultanii nu au dreptul de a interzice un lucru pentru
totdeauna robilor lui Allah. Acela dintre ei care a  fãcut acest lucru înseamnã cã
ºi-a depãºit atribuþiunile sale ºi s-a ridicat împotriva dreptului lui Allah de a
stabili rânduieli pentru oameni, iar acela care a  acceptat acest lucru din partea
lor ºi i-a urmat înseamnã cã i-a fãcut pe ei asociaþi ai lui Allah ºi aceasta din
urmare este socotitã politeism.

"Sau au ei asociaþi [ai lui Allah] care le-au orânduit lor religie
pe care Allah nu a îngãduit-o?" (Aº- ªura: 21).

Coranul îi dezaprobã ºi-i blameazã pe aceia dintre oamenii Cãrþii1 care au
pus în mâinile apostolilor ºi monahilor lor autoritatea de a stabili ceea ce este
permis ºi ceea ce este interzis. Allah Preaînaltul a grãit în Surat at-Tawba:

"Ei îi iau pe rabinii lor ºi pe cãlugãrii lor, precum ºi pe Mesia,
fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah, în vreme ce li s-a poruncit
sã nu adore decât un singur Dumnezeu, în afara cãruia nu este [alt]
Dumnezeu. Mãrire Lui! El este deasupra celor pe care-i asociazã Lui!"
(At-Tawba: 31).

'Udai bin Hatim, care a fost creºtin înainte de venirea Islamului, a venit la
Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-a zis când l-
a auzit pe el recitând acest verset: O, Trimis al lui Allah! Ei nu i-au adorat [pe
rabinii ºi cãlugãrii lor]! Dar Profetul i-a rãspuns: "Ba da! Ei le-au oprit ceea
ce le era îngãduit ºi le-au îngãduit ceea ce le era oprit ºi oamenii au
urmat porunca lor! Asta înseamnã cã ei i-au adorat!"2

Dupã o relatare, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
zis, comentând acest verset: "Într-adevãr ei nu i-au venerat, dar atunci
când le-au îngãduit un lucru, l-au socotit pe el îngãduit, iar atunci când
le-au oprit un lucru, l-au socotit oprit".

Creºtinii continuã sã pretindã cã Isus Christos, când s-a înãlþat la cer,   le-
a dat ucenicilor sãi împuternicirea de a îngãdui ºi de a opri dupã bunul lor plac.
În Evanghelia lui Matei: 18:18 se relateazã: "Adevãrat vã spun, cã orice veþi

1 Expresie prin care sunt avuþi în vedere iudeii ºi creºtinii, care au avut scripturi înainte de a fi
revelat Coranul (N.T.)

2 Relatat de At-Tirmizi, care l-a socotit bun (hasan) ºi de alþii (N.A.)
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Preaputernicul ºi Preaînaltul, cea care nu are nevoie de nici o interpretare. Ibn
As-Sa'ib ne-a relatat, preluând de la Ar-Rabi' bin Khaytam - unul dintre cei mai
virtuoºi epigoni (tabi'un) - cã el a zis: "Sã nu cumva sã cuteze cineva a spune
cã Allah a îngãduit sau a acceptat cutare lucru, iar Allah sã-i rãspundã: Eu nu
am îngãduit ºi nu am acceptat acest lucru! [Sau sã cuteze] a spune cã Allah a
oprit cutare, iar Allah sã-i rãspundã: Minþi! Eu nu am oprit acest lucru!" Iar unul
dintre tovarãºii noºtri ne-a spus, preluând de la Ibrahim an-Nakha'i - unul dintre
marii legiºti epigoni de la Al-Kufa -, cã acesta ar fi zis despre tovarãºii sãi:
"Atunci când ei dãdeau o hotãrâre (în materie de drept canonic) sau opreau de
la ceva, ziceau: Acest lucru este nerecomandabil... Aceasta este aºa ºi aºa... Dar
sã spunem despre un lucru cã este îngãduit (halal) sau cã este oprit (haram),
aceasta este un lucru mult prea însemnat!"1

Aceste opinii au fost transmise de Abu Yusuf care le-a preluat de la
strãbunii venerabili, iar de la el au fost preluate ºi consemnate de Aº-ªafi'i. Tot
astfel, Ibn Muflih a preluat de la Ibn Taymiyya, care a afirmat cã strãbunii nu au
socotit oprit (haram) decât ceea ce era cunoscut ca fiind oprit în mod
incontestabil.2

ªi astfel, aflãm cã un imam cum este Ahmad bin Hanbal, atunci când este
întrebat de o chestiune, rãspunde: O socotesc nerecomandabilã... Sau: Nu-mi
place... Sau: Nu o iubesc... Sau: Nu o socotesc potrivitã.

Tot astfel, se relateazã ºi despre Malik, Abu Hanifa ºi ceilalþi imami -
Allah fie mulþumit de  ei!3

3. INTERZICEREA LUCRURILOR PERMISE ªI PERMITERA
 CELOR INTERZISE SUNT ASEMÃNÃTOARE CU

ASOCIAÞIONISMUL (ªIRK)

1 Al-Imam aº-ªafi'i, Al-'Umm, vol.7, p.317.
2 Acest lucru este confirmat ºi de referirea la faptul cã tovarãºii Profetuluui (sahaba) nu au evitat

vinul (khamr) cu totul în urma revelãrii versetului din Surat al-Baqara: «Ei te înteabã despre vin ºi despre
maysir. Spune: "În amândouã este mare pãcat ºi sunt ºi unele foloase pentru oameni"» (Al-Baqara:
219), fiindcã versetul nu a fost categoric în ceea ce priveºte interzicerea, aºa cum a fost versetul 90 din
Surat al-Ma'ida (N.A.)

3 Aºadar, sã ºtie acest lucru imitatorii care se grãbesc sã pronunþe cuvântul "oprit" (haram), fãrã
sã aibã nici un fel de dovadã (N.A.)
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fi alungatã de la sursele de apã sau de la locurile de pãºunat. Acestei cãmile  i-
au dat numele de Al-Bahira, adicã cea cu urechea crestatã. Exista, de
asemenea, obiceiul ca un bãrbat care se întorcea dintr-o cãlãtorie sau se lecuia
dupã o boalã sau în alte situaþii sã lase cãmila sa slobodã, aceasta primind un
tratament asemãnãtor cu cel de care avea parte Al-Bahira, ea primind numele
de As-Sa'iba, adicã cea slobodã. Dacã o oaie fãta o mieluºicã, aceasta era a
lor, dar dacã fãta un mascul, acesta era dedicat zeilor lor. Dacã fãta doi miei -
un mascul ºi o femelã -, atunci ei ziceau cã mieluºica este legatã de fratele ei ºi
nu-l mai sacrificau pentru zeii lor. Aceasta se numea Al-Wasila.1 Când un
armãsar fecunda o iapã ce fusese adusã pe lume de unul din puii lui, atunci
spuneau cã el ºi-a apãrat spinarea ºi nu mai era cãlãrit sau folosit la cãratul
poverilor ºi era numit Al-Hami.2 Existã interpretãri variate pentru aceste patru
situaþii, dar în jurul aceleiaºi idei.

Coranul a  respins aceste interdicþii, iar necredincioºilor nu le-a gãsit nici o
justificare pentru imitarea strãmoºilor lor ºi persistenþa în rãtãcire: «N-a
statornicit Allah nimic despre Bahira, nici despre Sa'iba, nici despre
Wasila ºi nici despre Ham. Însã, cei care nu cred au nãscocit
minciuni împotriva lui Allah ºi cei mai mulþi dintre ei nu au
judecatã. / Când li se spune: "Veniþi la ceea ce v-a pogorât Allah ºi
la Trimis!", ei zic: "Pentru noi sunt de ajuns cele cu care i-am gãsit
pe pãrinþii noºtri!". Dar dacã pãrinþii lor nu ºtiau nimic ºi nu erau
cãlãuziþi [pe calea cea bunã]?» (Al-Ma'ida: 103-104)3

Surat al-'An'am cuprinde o discuþie amãnunþitã în legãturã cu vitele -
cãmile, bovine, ovine, caprine - despre care au pretins cã ar fi oprite,
prezentatã de Coran într-o manierã ironicã, dar convingãtoare:

«[El a creat] opt  suflete în perechi4: douã ovine ºi douã
caprine. Spune5: "Pe cei doi bãrbãtuºi i-a oprit El sau pe cele douã

1 În traducere aproximativã "Cea nedespãrþitã" (N.T.)
2 În traducere "Apãrãtorul" (N.T.)
3 În aceste versete se face referire la o serie de superstiþii ale arabilor pãgâni, respinse de Coran

(N.T.)
4 Alcãtuite din masculi ºi femele (N.T.)
5 Allah se adreseazã aici pãgânilor, mustrându-i pentru nãscocirile lor (N.T.)



25

YUSUF AL-QARDAWI

Allah Preaînaltul, care este Creatorul oamenilor ºi Dãruitorul a
nenumãrate binefaceri, are dreptul sã le permitã ºi sã le interzicã lor orice
voieºte. De asemenea, El are dreptul sã le impunã lor orice îndatoriri ºi
ritualuri, în vreme ce ei nu au dreptul sã se opunã sau sã se revolte. Acesta
este dreptul derivând din calitatea Lui de Stãpân al lor ºi din calitatea lor de
robi ai Lui. Dar, din îndurarea faþã de robii Sãi, Allah a stabilit ceea ce este
permis ºi ceea ce este oprit din raþiuni ce þin de interesul oamenilor înºiºi ºi nu a
îngãduit decât ceea ce este bun ºi nu a oprit decât ceea ce este rãu.

Este adevãrat cã Allah Preaînaltul a oprit comunitãþii iudeilor unele lucruri
bune, însã a fãcut aceasta pentru a-i pedepsi pentru nelegiuirea lor ºi pentru cã
au încãlcat lucrurile sacre, aºa dupã cum a grãit Preaslãvitul: "Iar acelora
care s-au iudaizat le-am oprit Noi pe toate cele cu o unghie1, iar de
la bovine ºi oi le-am oprit Noi lor grãsimile, în afarã de ceea ce
poartã pe spatele lor sau este în mãruntaie sau se amestecã între
oase2. Astfel i-am pedepsit Noi pentru fãrãdelegea lor ºi Noi spunem
numai Adevãrul." (Al-An'am: 146).

Allah a înfãþiºat ºi alte imagini ale acestei nelegiuiri într-o altã surã, grãind
astfel: "ªi din pricina ticãloºiilor celor care s-au iudaizat,3 Noi le-am
oprit mâncãrurile bune care le fuseserã îngãduite; ºi din pricina
închiderii de cãtre ei a drumului lui Allah pentru mulþi [dintre
oameni]; / ªi din pricina luãrii de cãtre ei a cametei - mãcar cã le-a
fost opritã4 -; ºi din pricina mâncãrii de cãtre ei pe nedrept a averii
oamenilor." (An-Nisa': 160-161).

Când l-a trimis pe ultimul dintre profeþii Sãi cu religia generalã ºi veºnicã,
Allah ºi-a arãtat îndurarea faþã de oameni: dupã ce interdicþiile avuseserã
caracterul de pedeapsã temporarã împotriva unui neam arogant ºi neînduplecat
- dupã cum l-a calificat Tora. În Coran se relateazã referitor la oamenii Cãrþii:
"El5 le porunceºte ceea ce este bine ºi-i opreºte de la ceea ce este
urât, le îngãduie lor bunãtãþile ºi le opreºte lor pe cele necurate6 ºi-
i uºureazã pe ei de povara lor ºi de lanþurile care au fost asupra

1 Animale care au degetele izolate, aºa cum sunt cãmila, struþul etc. (N.T.)
2 Allah a interzis fiilor lui Israel grãsimile de ovine ºi de bovine, în afara celor de pe spinare, de pe

viscere ºi de pe oase, aºa cum este mãduva din oase ºi seul din coada oilor (N.T.)
3 Iudeii, evreii (N.T.)
4 În Tora (N.T.)
5 Profetul Muhammed (N.T.)
6 Cum sunt carnea de porc, mortãciunea ºi sângele (N.T.)
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este socotit un animal murdar. Dar cu trecerea timpului ºtiinþa a descoperit cã în
carnea lui se aflã viermi ºi microbi ucigãtori. Dar indiferent dacã ºtiinþa n-ar fi
descoperit nimic sau ar fi descoperit chiar mai multe în legãturã cu carnea de
porc, credinciosul musulman va continua sã-l socoteascã a fi murdar.

Tot astfel s-a relatat cã Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã!- a zis: "Feriþi-vã de cele trei care aduc blestem:1 sã vã
faceþi nevoile în izvoare, în mijlocul drumului ºi la umbrã!"2 În primele
veacuri, lumea a ºtiut cã acestea sunt niºte lucruri socotite urâte, respinse de
bunul gust ºi de buna-cuviinþã. Dar pe mãsura avansãrii descoperirilor ºtiinþifice,
lumea ºi-a dat seama cã "cele trei care atrag blestemul" sunt dintre cele mai
primejdioase lucruri pentru sãnãtatea publicã ºi reprezintã principala sursã a
rãspândirii unor boli parazitare periculoase, cum sunt ankylostoma ºi skis      o-
somiasis.

ªi astfel, pe mãsurã ce razele ºtiinþei au devenit mai pãtrunzãtoare ºi s-a
extins sfera descoperirilor, ne-au devenit tot mai clare avantajele permiterii de
cãtre Islam a unor lucruri ºi interzicerii altor lucruri ca ºi ale tuturor rânduielilor
lui. ªi cum sã nu fie aºa, de vreme ce el este o orânduialã de la Cel
Atoteºtiutor, Înþelept ºi Îndurãtor cu robii Sãi:

"Allah ºtie sã-l deosebeascã pe cel nelegiuit de cel care face
bine. ªi dacã ar vrea Allah, ar putea sã vã copleºeascã cu greutãþile.
Cãci Allah este Atotputernic, Înþelept." (Al-Baqara: 220).

5. CEEA CE ESTE ÎNGÃDUIT (HALAL) PERMITE
DISPENSAREA DE CEEA CE ESTE OPRIT (HARAM)

Unul dintre avantajele Islamului, precum ºi una dintre facilitãþile pe care
le-a adus oamenilor este aceea cã El nu le-a interzis nimic fãrã sã le dea, în
schimb, ceva mai bun care sã facã posibilã dispensarea de ceea ce le-a fost
oprit, aºa cum aratã Ibn al-Qayyim1 - Allah sã fie îndurãtor cu el!

1 Vezi Rawdat al-muhibbin, p.10 ºi 'A'lam al-mawaqqi'in, vol.2, p.111 (N.A.)
2 La care se face referire într-un alt capitol din  aceastã carte (N.A.)
3 Islamul l-a învãþat pe musulman ca atunci când purcede la o acþiune sã întrebe ºi sã-I cearã lui

Allah sã-l îndrume spre ceea ce este potrivit, cãci nu va fi în zadar strãdania celui care va cere
îndrumarea lui Allah ºi nu se va cãi acela care cere un sfat (N.A.)
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Pornind de la aceasta, legiºtii au stabilit urmãtoarea regulã: Ceea ce
conduce la ceea ce este oprit este interzis.

Aceasta are unele similitudini cu ceea ce a stabilit Islamul ºi în legãturã cu
faptul cã pãcatul pentru ceea ce este oprit nu se limiteazã doar la cel care-l
sãvârºeºte în mod nemijlocit, ci are o sferã mai largã, cuprinzându-i pe toþi aceia
care au concurat la sãvârºirea lui, moral sau material, fiecare având partea sa
de vinã în funcþie de mãsura participãrii la sãvârºirea lui. În ceea ce priveºte
vinul (khamr), Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - îi blesteamã
atât pe acela care îl bea, cât ºi pe acela care a stors strugurii, pe acela care îl
aduce, pe acela care beneficiazã de preþul vânzãrii lui etc., aºa cum se va arãta
mai jos. În ceea ce priveºte camãta, îl blesteamã atât pe acela care ºi-o
însuºeºte, cât ºi pe acela care o dã, pe cel care o consemneazã ºi pe cei care
sunt martori la stabilirea ei.

Aºadar, tot ceea ce favorizeazã lucrul oprit este socotit interzis (haram),
dupã cum toþi aceia care favorizeazã ceea ce este oprit sunt participanþi la
pãcat.

7. RECURGEREA LA VICLEªUGURI PENTRU A SÃVÂRªI
CEEA CE ESTE OPRIT ESTE SOCOTITÃ INTERZISÃ

Aºa cum Islamul interzice toate mijloacele vizibile care conduc la lucrurile
oprite, tot astfel el interzice ºi recurgerea la vicleºuguri pentru sãvârºirea a ceea
ce este oprit ºi interzice ºi trucurile ascunse care conduc la acesta. El i-a
mustrat pe iudeii care au recurs la vicleºuguri pentru a considera îngãduit ceea
ce Allah a interzis. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis în
aceastã privinþã: "Nu sãvârºiþi ceea ce au sãvârºit iudeii socotind
îngãduit ceea ce a oprit Allah prin folosirea celor mai simple
vicleºuguri!"1

El s-a referit la evreii cãrora Allah le-a interzis pescuitul în ziua de
sâmbãtã, dar ei au viclenit împotriva acestei interdicþii sãpând ºanþuri în ziua de

1 Menþionat de Ibn al-Qayyim în Ighathat al-Lahfan, vol.I, p.348, unde a spus cã a fost relatat
de Abu Abdullah bin Batta, cu un lanþ de transmiþãtori buni. At-Tirmizi menþioneazã ceva asemã-
nãtor (N.A.)
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comunitatea sa, hrana sa ºi ceea ce bea el vor fi socotite venerare ºi apropiere
de Domnul sãu.

Plãcerea aceluia care se împreunã cu soþia sa cu gândul de a avea urmaºi
sau cu gândul ca aceastã împreunare sã-l dispenseze pe el ºi pe soþia sa de
preacurvie este socotitã venerare pentru care lui i se cuvine rãsplatã. Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a spus în aceastã privinþã adresându-
se tovarãºilor lui: "Împreunarea cu femeile voastre este un act de
devoþiune ce meritã sã fie bine rãsplãtit". Au zis ei: "Se poate ca unul
dintre noi care-ºi satisface pofta lui sã fie ºi bine rãsplãtit, o, Trimis al
lui Allah?" Iar el a rãspuns: "Dacã unul îºi satisface pofta lui acolo
unde nu este permis, el va avea parte de pãcat. Tot aºa, dacã o
satisface unde este permis, el va avea parte de bunã rãsplatã."1

S-a relatat ºi un alt hadis în care spune Trimisul: "Acela care cautã
avere, din cele îngãduite, pentru a se reþine de la cerºetorie ºi pentru a
asigura cele de trebuinþã pentru cei aflaþi în îngrijirea sa ºi pentru a fi
binevoitor faþã de vecinii lui Îl va întâlni pe Domnul lui cu faþa lui
strãlucind asemenea lunii pline".2

Aºadar, în orice faptã permisã pe care o sãvârºeºte dreptcredinciosul intrã
elementul intenþie ºi o transformã în venerare. Cât despre lucrul care este
interzis (haram), acesta este oprit oricât de bunã ar fi intenþia fãptaºului lui ºi
oricât de nobil ar fi þelul sãu. Islamul nu acceptã în nici un caz ca ceea ce este
oprit (haram) sã fie folosit ca mijloc pentru înfãptuirea unui þel vrednic de
laudã, cãci Islamul þine atât la þelul nobil cât ºi la puritatea mijloacelor,
deopotrivã, iar rânduiala sa nu acceptã în nici un caz principiul "Scopul scuzã
mijloacele" sau principiul "ajungerii la adevãr intrând în multe neadevãruri", ci
impune ajungerea la adevãr numai prin intermediul adevãrului.

Cine adunã bani din camãtã, din lucruri ilicite, din distracþii oprite, din
jocuri de noroc sau din orice altã activitate interzisã pentru a construi din ei o
moschee sau pentru a realiza un proiect de binefaceri sau altceva de acest gen
nu gãseºte justificare în þelul sãu nobil pentru a fi scutit de pãcatul sãvârºirii
lucrului interzis, cãci þelurile ºi intenþiile nu au influenþã în Islam asupra lucrurilor
oprite (haram).

1 Un citat autentic relatat de cei doi ºeihi (N.A.)
2 Textul unui hadis relatat de Al-Tabarani (N.A.)
3 Chemare adresatã tuturor trimiºilor (N.T.)
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(haram), ci le-a lãmurit lor cu toatã limpezimea atât ceea ce este permis (halal),
cât ºi ceea ce este interzis (haram), cãci Allah Preaînaltul a grãit:

"El doarã v-a lãmurit vouã limpede ceea ce v-a oprit" (Al-
'An'am: 119).

Nu existã nici o restricþie în sãvârºirea a ceea ce este permis în mod
limpede ºi nu este nici o îngãduinþã pentru apropierea de ceea ce este interzis
în mod clar, în cazul când omul nu este silit.

Dar existã o zonã între ceea ce este permis în mod clar ºi ceea ce este
oprit în mod clar. Aceasta este zona lucrurilor în legãturã cu care existã îndoieli
din partea unor oameni, fie din pricina dovezilor care li se par neclare, fie din
pricina neclaritãþii în aplicarea textului la o astfel de situaþie sau la un astfel de
lucru.

Islamul a apreciat cã este mai potrivit ca musulmanul sã evite lucrurile
asupra cãrora are indoieli, pentru a nu ajunge în situaþia sãvârºirii a ceea ce
este oprit (haram). Acesta este un fel de împiedicare a pretextelor ºi un fel de
educaþie clarvãzãtoare, care dovedeºte cunoaºterea bunã a realitãþii vieþii ºi a
omului.

Baza acestui principiu se constituie din hadisul relatat despre Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - în care se spune: "Ceea ce
este îngãduit este limpede ºi ceea ce este oprit este limpede, dar între
cele douã sunt ºi lucruri îndoielnice despre care mulþi oameni nu le
cunosc dacã ele fac parte din cele îngãduite sau din cele oprite. Acela
care se abþine de la cele îndoielnice pentru a pãstra nepãtate credinþa
ºi onoarea sa, acela se aflã în siguranþã, iar acela care sãvârºeºte una
dintre cele îndoielnice, el aproape cã se angajeazã sã sãvârºeascã un
pãcat. Ca pilda unui pãstor care pãºuneazã în jurul unei rezervaþii1: el
este aproape gata sã pãºuneze ºi în ea. De bunã seamã cã fiecare
cârmuitor are propria lui rezervaþie, dar Rezervaþia lui Allah este ceea
ce El a interzis"2.

10. UN LUCRU INTERZIS ESTE OPRIT

1 Rezervaþie: În arabã "hima" este o zonã de pãºune care este rezervatã numai pentru animalele
unui cârmuitor de rang înalt. Iar dacã, din greºealã, altcineva pãºuneazã acolo, el este pedepsit aspru de
obicei.

2 Un hadis autentic, relatat de cei doi ºeihi, textul fiind citat dupã Al-Tirmizi de la Al-Nu'man, fiul lui
Baºir.
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Învierii sau cine le va fi lor ocrotitor?" (An-Nisa': 105-109).
Iudaismul deformat a pretins cã evreilor le este interzis sã obþinã camãtã

pentru banii pe care-i împrumutã semenilor lor evrei, însã celor ce nu sunt evrei
le pot împrumuta bani cu camãtã. Astfel, în Deuteronom - 33 :19 se
relateazã: "Sã nu ceri nici o dobândã de la fratele tãu: nici pentru argint, nici
pentru merinde, pentru nimic care se împrumutã cu dobândã"; 20: "De la strãin
vei putea sã iei dobândã, dar de la fratele tãu sã nu iei."

Coranul s-a referit la aceastã înclinare a lor, la faptul cã au socotit
îngãduitã viclenirea celor care nu aparþineau neamului ºi religiei lor, fãrã sã
vadã în aceasta vreo interdicþie sau vreun pãcat.

«"Dar printre ei sunt ºi alþii care, dacã le-ai încredinþat un
dinar2 nu þi-l dau înapoi decât dacã tu stãrui fãrã încetare. ªi toate
astea pentru cã ei zic: “Noi nu avem datorinþã faþã de aceºti neîn-
vãþaþi”. ªi ei spun minciuni împotriva lui Allah cu bunã ºtiinþã». (Al
'Imran: 75).

Într-adevãr, ei spun minciuni pe seama lui Allah, pentru cã Legea Sa
(ºari'a) nu face deosebire între un neam ºi altul, interzicând viclenia sau hainia
prin intermediul tuturor trimiºilor ºi profeþilor Sãi.

Regretãm cã aceastã înclinare nu se cuvine sã fie atribuitã unei religii
divine. Doar virtuþile alese, adevãrate, au un caracter general, atotcuprinzãtor.
Nu se cuvine sã permiþi ceva cuiva ºi sã interzici lucrul respectiv altcuiva.
Deosebirea între noi ºi primitivi constã în extensia sferei morale ºi nu în
existenþa sau inexistenþa ei. Încrederea, de pildã, era pentru ei o calitate de
laudã, dar ea se limita doar la membrii tribului între ei, dincolo de trib sau de
clan trãdarea fiind admisã, ba chiar preferabilã sau obligatorie.

Autorul lucrãrii "Povestea civilizaþiei"1 spune: "Aproape toate comunitãþile
umane considerã cã celelalte comunitãþi le sunt inferioare. Indienii americani se
considerã poporul ales al lui Dumnezeu, ºi socotesc cã ei au fost creaþi de duhul
suprem pentru a fi exemplul cãtre care se ridicã ceilalþi oameni. Un neam de
indieni ºi-a dat numele de "oameni în afara cãrora nu existã alþi oameni", iar
altul îºi spune "oamenii dintre oameni". Caraibienii spun: "numai noi suntem
oameni". Eschimoºii, de asemenea, au crezut cã europenii au venit în
Groenlanda pentru a învãþa bunele moravuri ºi virtuþi de la ei. Ca urmare a
acestei situaþii, omului primitiv nu i-a trecut prin minte sã trateze celelalte triburi

1 Will Durant, The Story of Civilization, Simon and Schuster, New York, 1935, vol.I, p.54-55.
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uºor, sub pretextul necesitãþii.
Islamul, prin îngãduirea lucrurilor oprite, la nevoie, þine pasul cu spiritul

sãu general ºi cu normele sale generale. Acesta este spiritul uºurinþei care tinde
întotdeauna spre a face viaþa oamenilor mai uºoarã, fãrã a le-o îngreuna ºi spre
a elibera comunitatea de poverile ºi restricþiile ce apãsau comunitãþile
anterioare. ªi adevãr a grãit Allah Preaputernicul:

"Allah vã voieºte uºurarea, nu vã voieºte împovãrarea" (Al-
Baqara: 185),

"Allah nu voieºte sã vã facã vouã greutãþi, ci doreºte sã vã
curãþeascã ºi sã desãvârºeascã binefacerea Sa. Poate cã voi veþi fi
mulþumitori!" (Al-Ma'ida: 6),

"Allah voieºte sã vã uºureze [datorinþele,] cãci omul a fost
creat slab." (An-Nisa': 28).

CAPITOLUL II

LUCRURILE PERMISE ªI LUCRURILE INTERZISE ÎN

VIAÞA PERSONALÃ A CREDINCIOSULUI

MUSULMAN

1. DOMENIUL MÂNCÃRURILOR ªI AL BÃUTURILOR

Comunitãþile ºi popoarele s-au diferenþiat din cele mai vechi timpuri în
privinþa mâncãrurilor ºi bãuturilor, în privinþa celor permise ºi celor neperrmise
dintre ele, îndeosebi a mâncãrurilor de origine animalã.

În ceea ce priveºte mâncãrurile ºi bãuturile de origine vegetalã, n-au
existat deosebiri prea mari între oameni. Islamul nu a interzis dintre mâncãrurile
vegetale decât zeama fructelor preschimbatã în vin (khamr), fie cã era vorba de
struguri, de curmale, de orz, fie de altã plantã sau substanþã care era expusã
procesului de fermentare.

De asemenea, Islamul a interzis ceea ce provoca amorþirea sau moleºirea,
precum ºi tot ceea ce este dãunãtor trupului, aºa cum vom arãta în cele ce
urmeazã.
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Aceastã interdicþie a fost în privinþa iudeilor, ºi a fost normal ca ºi creºtinii
sã-i fie urmaºi în aceastã privinþã, pentru cã Isus Christos a declarat cã el nu a
venit sã anuleze Tora, ci doar s-o completeze.

Dar creºtinii au socotit îngãduite pe cele care le-au fost oprite în Tora ºi
nu au fost abrogate de Evanghelie - urmându-l pe apostolul Pavel, care a
îngãduit toate felurile de mâncãruri ºi bãuturi, mai puþin ofrandele aduse pentru
idoli.

Apostolul Pavel a justificat acestea pretinzând cã: toate lucrurile sunt
curate pentru cei curaþi, ºi ceea ce intrã în gurã nu murdãreºte, doar ceea ce
iese din ea. Astfel ei au socotit îngãduite carnea de porc - de exemplu - deºi
este opritã prin textul care se mai poate citi în Tora de azi.

Animalele interzise la arabii din perioada preislamicã

Arabii din perioada preislamicã ºi-au oprit unele animale, socotindu-le
dezgustãtoare ºi ºi-au oprit altele ca un act de venerare pentru idolii lor - care
au fost menþionate mai înainte - dar pe de altã parte ei au considerat îngãduite
multe lucruri murdare ca mortãciunea ºi sângele scurs.

Islamul permite bunãtãþile

Islamul a venit în timpul când oamenii s-au împãrþit în douã grupe privind
mâncãrurile de origine animalã: un grup ce nu oprea nimic din ele ºi un alt
grup care se reþinea de la cele mai multe dintre ele. Ca urmare, Islamul a fãcut
apel la toþi oamenii, în Coran:

"O, oameni, mâncaþi din ceea ce se aflã pe pãmânt ºi este
îngãduit ºi bun [ca hranã] ºi nu urmaþi paºii lui ªeitan, cãci el vã
este duºman mãrturisit!" (Al-Baqara : 168)

Coranul le-a poruncit - în calitatea lor de oameni - sã mãnânce din
bunãtãþile acestei mese pe care le-a pregãtit-o lor - aceastã masã fiind
pãmântul, pe care Allah a fãcut ca tot ceea ce este pe el sã fie al omului - ºi
sã nu urmeze cãile ºi rânduielile ºeitanului, care a ademenit pe unii sã opreascã
ceea ce Allah a îngãduit ºi astfel ei au fost lipsiþi de cele bune din cauza
rãtãcirii lor.

Apoi Coranul a apelat în particular la cei credincioºi, zicându-le:
"O, voi cei care credeþi! Mâncaþi din bunãtãþile pe care vi

le-am dãruit ºi mulþumiþi lui Allah dacã numai pe El  Îl adoraþi! / Ci
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rezumat, ºi în numãr de zece, în detaliu.

A. Interzicerea mortãciunii ºi motivul acestei interdicþii

Mortãciunea este prima mâncare interzisã de versetele coranice. Prin
aceasta se are în vedere animalul sau pasãrea care piere de moarte naturalã,
adicã fãrã un act al omului care sã urmãreascã sacrificarea sau vânarea vietãþii
respective.

S-ar putea ca raþiunea omului contemporan sã se întrebe despre motivul
interzicerii consumãrii mortãciunii ºi aruncarea ei. Ca rãspuns la o astfel de
posibilã întrebare putem afirma cã existã mai multe motive pentru interzicerea
consumãrii ei, dupã cum urmeazã:

a) Firea normalã simte dezgust pentru mortãciune, socotind-o murdarã.
Toate fiinþele umane socotesc consumarea cãrnii mortãciunii a fi o umilinþã ce
vine în contradicþie cu demnitatea omului. De aceea, constatãm cã aderenþii
tuturor religiilor ce se întemeiazã pe scripturi interzic consumarea ei ºi nu
consumã decât carnea animalului sacrificat, chiar dacã modalitãþile de sacrificare
sunt diferite.

b) Credinciosul musulman trebuie sã se obiºnuiascã în toate treburile sale
cu existenþa scopului ºi a voinþei. El nu trebuie sã obþinã nici un lucru ºi sã
dobândeascã nici un rod, decât dupã ce îºi va fi îndreptat cãtre el intenþia,
scopul ºi strãdania sa. Sensul sacrificãrii, care scoate animalul din categoria
mortãciunilor, este intenþia uciderii animalului pentru a-l mânca, de parcã Allah
Preaînaltul nu a acceptat ca omul sã consume lucrul dupã care nu s-a trudit ºi
pe care nu l-a aºteptat - aºa cum se întâmplã în cazul mortãciunii -, pe când
animalul sacrificat sau vânat este dobândit în urma intenþiei, strãdaniei ºi
acþiunii.

c) Animalul care moare de moarte naturalã probabil cã moare din cauza
unei maladii cronice sau din pricina unei maladii accidentale sau pentru cã a
mâncat plante otrãvitoare ºi nu existã garanþia securitãþii împotriva daunelor
rezultând din astfel de situaþii.

d) Interzicându-ne nouã, oamenilor, mortãciunea, Allah Preaînaltul le-a
permis prin aceasta animalelor ºi pãsãrilor ºansa de vieþuire, din mila Sa pentru
ele, cãci ele sunt vieþuitoare ca ºi noi, dupã cum a grãit Coranul. Aceastã
situaþie este foarte clarã în deºert ºi în locurile unde nu se îngroapã hoiturile
animalelor moarte.
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D. Cele asupra cãrora a fost pomenit numele
altcuiva decât al lui Allah

Cea de a patra interdicþie se referã la cele asupra cãrora a fost rostit
numele altcuiva decât cel al lui Allah, adicã animalele la a cãror sacrificare a
fost pomenit numele altcuiva, cum ar fi idolii. Arabii pãgâni, când sacrificau
animalele, rosteau numele idolilor lor - aºa cum era Allat sau Al-'Uzza. Aceasta
însemna apropierea de altcineva decât de Allah ºi venerarea unui alt nume
decât al lui Allah Preaînaltul. Motivul acestei interdicþii este strict religios,
urmãrind apãrarea monoteismului, purificarea doctrinei, lupta împotriva
politeismului ºi manifestãrilor idolatriei în toate domeniile.

Allah l-a creat pe om ºi i-a supus lui tot ceea ce se aflã pe pãmânt,
inclusiv  animalele, ºi i-a îngãduit sã le ia lor sufletul în interesul lui, dacã
rosteºte numele Celui Preaînalt la sacrificarea animalului. Pomenirea numelui lui
Allah în acest moment este o recunoaºtere a faptului cã el sãvârºeºte aceastã
faptã cu o fiinþã vie având îngãduinþa lui Allah. Dacã el rosteºte numele altcuiva
decât al lui Allah la sacrificarea animalului, înseamnã cã a anulat aceastã
îngãduinþã ºi se cuvine sã fie lipsit de animalul sacrificat.

Felurile de mortãciuni

Am menþionat cele patru lucruri interzise de Allah, dar, aºa cum am
menþionat mai sus, versetul din Surat al-Ma'ida detaliazã felurile mortãciunilor.

a - "Ce a pierit înãbuºit", adicã animalul care moare asfixiat fie din
pricina funiei cu care este legat, fie din pricinã cã ºi-a vârât capul într-o
deschizãturã îngustã sau din alte motive asemãnãtoare.

b - "[Ce a pierit] lovit", adicã animalul care este lovit cu bãþul sau cu
altceva neascuþit pânã când moare.

c - "[Ce a pierit] în urma cãderii", adicã animalul care se prãbuºeºte
de pe un loc înalt ºi moare sau cel care se prãbuºeºte într-un puþ.

1 Unii legiºti au spus cã animalul trebuie sã prezinte semne evidente cã este în viaþã ºi semnul
acestora este þâºnirea sângelui ºi miºcarea violentã (N.A.).
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pare - pedepsirea aceluia care lasã animalele sã se împungã pânã ce se
omoarã.

Cât priveºte interzicerea consumãrii cãrnii vitelor sfâºiate de fiare, în
aceasta se aflã dovada cinstirii omului, prin socotirea lui mai presus decât sã
consume resturile rãmase de la fiare. În perioada anterioarã Islamului, oamenii
consumau resturile oilor, cãmilelor ºi bovinelor rãmase de la fiare, însã Allah le-a
interzis acest lucru drept-credincioºilor.

E. Vitele înjunghiate pe pietrele ridicate pentru idoli

Ultima interdicþie se referã la vitele junghiate pe monumentele ridicate
pentru idoli. Monumentele sunt lucrurile înãlþate sau pietrele ridicate ca semn al
lui Taghut1, adicã ceea ce este adorat în locul lui Allah. Ele se aflau în jurul
templului Al-Ka'ba, iar pãgânii din perioada preislamicã jertfeau vitele pe ele
sau lângã ele cu intenþia apropierii de zeii sau de idolii lor.

Aceasta face parte din categoria celor asupra cãrora a fost pomenit
numele altcuiva decât al lui Allah, pentru cã în ambele cazuri este vorba de
preamãrirea zeitãþilor false. Deosebirea între cele douã constã în faptul cã cele
asupra cãrora a fost rostit numele altcuiva decât al lui Allah puteau sã fie
sacrificate pentru unul din idoli departe de el ºi de pietrele ridicate, rostindu-se
asupra lor numele acestui zeu fals, în vreme ce ceea ce se sacrifica pe
monumentele ridicate trebuia sã fie junghiat pe altarele monumentelor sau
lângã ele, fiind obligatorie rostirea numelui altcuiva decât al lui Allah asupra lor.

Întrucât aceste monumente erau ridicate în jurul Casei Al-Ka'ba, exista
riscul ca cineva sã-ºi închipuie cã în sacrificarea pe ele ar exista o preamãrire a
Casei Sfinte. Coranul a pus capãt acestei posibile închipuiri ºi a prescris în mod
explicit interzicerea lor, chiar dacã au fost înþelese a fi dintre cele asupra cãrora
se rostea numele altcuiva decât al lui Allah.

Peºtele ºi lãcustele sunt exceptate dintre mortãciuni

Legea islamicã a exceptat dintre mortãciunile oprite peºtele ºi alte

1 Relatat de Ahmad ºi de tradiþioniºti (N.A.)
2 Cele douã Sahih-uri sunt douã cãrþi în care au fost adunate numai hadise autentice, transmise cu

siguranþã de la Profet. Primul este Sahih-ul lui Al-Bukhari, iar al doilea este Sahih-ul lui Muslim. (N.T.)
3 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
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au rãspuns: Dar este o mortãciune! Atunci Trimisul lui Allah - Allah sã-
l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - le-a rãspuns: "Vi s-a oprit numai sã
mâncaþi carnea ei!"2

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a arãtat ºi care este
modalitatea de purificare a pielii de mortãciune, zicând într-un hadis:
"Tãbãcirea pielii este [echivalentã cu] junghierea [vitei]"3. Aceasta
înseamnã cã tãbãcirea [pieii] mortãciunii o curãþã pe ea tocmai cum junghierea
face ca oaia sau altã vitã sã fie permisã. Într-o altã variantã se relateazã:
"Tãbãcirea ei face sã piarã murdãria ei".4

În Sahih-ul lui Muslim ºi la alþii se relateazã cã Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: "Dacã pielea este tãbãcitã, înseamnã
cã ea este curatã".

Aceastã prescripþie este generalã, excluzând pielea de câine ºi pielea de
porc. Astfel au afirmat adepþii interpretãrii literale, precum ºi Abu Yusuf,
tovarãºul lui Abu Hanifa, iar Aº-ªawkani a considerat aceastã pãrere ca fiind
verosimilã. Iar despre soþia Profetului, Sauda, s-a relatat cã a zis: "Ne-a murit o
oaie ºi i-am tãbãcit pielea, apoi am folosit-o ca burduf pentru îndulcirea apei [se
pun niºte curmale în burduf, împreunã cu apa] pânã când s-a stricat."5

Situaþia necesitãþii este exceptatã

Toate interdicþiile menþionate mai sus sunt pentru situaþiile când existã
posibilitatea de a opta. Cât despre starea de necesitate, aceasta are statutul ei
aparte, aºa dupã cum am arãtat, cãci Allah Preaînaltul a grãit:

"El doarã v-a lãmurit vouã limpede ceea ce v-a oprit, afarã de
cele la care sunteþi nevoiþi" (Al-'An'am: 119).

Iar dupã ce a menþionat mortãciunea, sângele ºi cele pomenite dupã ele,
Allah Preaînaltul a grãit:

"Dar cel care a fost silit, fãrã sã pofteascã ºi fãrã sã întreacã
mãsura, acela nu se încarcã de pãcat, cãci Allah este Iertãtor [ºi]
Îndurãtor"          (Al-Baqara: 173).

Prin necesitate se are în vedere necesitatea de a mânca în situaþia când
omul este constrâns sã o facã pentru a supravieþui, iar unii legiºti au apreciat cã
recurgerea la aceste mãsuri oprite este posibilã dupã o zi ºi o noapte de
nemâncare; dacã nu gãseºte altceva de mâncat, în afarã de ele, cel care

1 Relatat de Al-Bukhari, care l-a preluat de la Ibn Mas'ud (N.A.)
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care sã poatã fi folosit în locul lui sau sã permitã dispensarea de el;
3 - Leacul respectiv sã fie prescris de un medic musulman demn de

încredere în privinþa experienþei ºi a credinþei sale.
Din ceea ce cunoaºtem din realitatea practicã ºi de la medici demni de

încredere, putem afirma cã nu existã o necesitate medicalã care sã impunã
recurgerea la ceva din cele interzise, în calitate de leac, însã acceptãm acest
principiu, ca o rezervã, pentru situaþia în care un musulman se aflã într-un loc în
care nu existã decât astfel de lucruri interzise.

Individul nu este constrâns, dacã în societate existã alternativã
pentru nevoia sa

Numai faptul cã omul nu posedã mâncare nu este o condiþie a necesitãþii.
El nu este nevoit sã recurgã la mâncãrurile oprite, dacã indivizii din comunitatea
sa - musulmani sau subiecþi liberi nemusulamani (dhimmi) - posedã un surplus de
alimente care sã-l ajute sã scape de nevoia sa, fiindcã societatea islamicã este o
societate integratã, ai cãrui membri se întrajutoreazã, asemenea organelor ºi
membrelor care alcãtuiesc corpul omenesc sau asemenea unui edificiu solid ale
cãrui pãrþi componente se sprijinã una pe alta.

Una din opiniile de valoare ale legiºtilor Islamului în ceea ce priveºte
întrajutorarea socialã este aceea emisã de imamul Ibn Hazm, care a zis: "Unui
musulman aflat la nevoie nu-i este îngãduit sã mãnânce dintr-o mortãciune sau
din carnea de porc, dacã el gãseºte o mâncare [permisã] care-i prisoseºte unui
musulman sau unui  subiect liber nemusulman, fiindcã stãpânului mâncãrii îi
revine obligaþia de a-l hrãni pe cel înfometat. ªi dacã lucrurile stau astfel,
înseamnã cã el nu este constrâns sã mãnânce din mortãciune sau din carnea de
porc. El poate sã lupte cu aceastã situaþie ºi dacã este ucis, ucigaºul sãu trebuie
sã fie rãzbunat, iar dacã a fost rãpus cel care opreºte, atunci blestemat sã fie,
fiindcã el a oprit un drept, fãcând astfel parte dintr-o categorie de oameni
nedrepþi. Allah Preaînaltul a grãit:

"Dacã una dintre ele1 este nedreaptã cu cealaltã, atunci luptaþi
împotriva celei care este nedreaptã pânã ce ea se întoarce la
porunca lui Allah" (Al-Hujurat: 9).

1 Dintre douã grupuri de dreptcredincioºi care se ceartã între ele (N.T.)
2 Ibn al-Hazm, Al-Muhallu, vol.VI, p.159 (N.A.)
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În ceea ce priveºte animalele de uscat, Coranul nu a declarat interzicerea
a nimic dintre ele,  cu excepþia cãrnii de porc, a mortãciunii, a sângelui ºi a
tuturor animalelor asupra cãrora s-a rostit numele altcuiva decât al lui Allah -
aºa dupã cum s-a vãzut în versetele care le delimiteazã foarte clar de cele
interzise, în numãr de patru în rezumat ºi în numãr de zece în detaliu.

Însã Coranul cel sfânt a zis despre Profetul Muhammed - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - :

"[El] le îngãduie lor bunãtãþile ºi le opreºte lor pe cele
necurate"    (Al-'A'raf: 157).

"Cele necurate" sunt cele  pe care gustul general al oamenilor în
ansamblul lor le socoteºte murdare, chiar dacã unii indivizi dintre ei le suportã.

În aceasta se aflã faptul cã "[Trimisul lui Allah] - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - a interzis sã se mãnânce carnea de mãgar domestic"4.

De asemenea, în cele douã Sahih-uri se relateazã cã El "A oprit
mâncarea fiarelor cu colþi ºi a pãsãrilor cu ghiare". Prin "fiare" a avut în
vedere animalele de pradã care rãpesc alte animale ºi le devoreazã aºa cum
sunt leul, tigrul, lupul etc., iar prin "pãsãrile cu gheare" a avut în vedere
pãsãrile cu gheare care sfâºie carnea, aºa cum sunt vulturul, ºoimul, uliul etc.

Dupã pãrerea lui Ibn Abbas, nu sunt interzise decât cele patru interzise în
Coran, ca ºi cum el ar considera cã hadisele referitoare la fiare ºi la altele ar
avea în vedere faptul cã ele sunt nerecomandabile ºi nu faptul cã ele sunt
interzise, sau probabil cã el nu a cunoscut aceste hadise. El a zis: Oamenii din
perioada anterioarã Islamului mâncau unele lucruri ºi evitau alte lucruri,
socotindu-le murdare. De aceea, Allah l-a trimis pe Profetul Sãu ºi a revelat
Cartea Sa, îngãduind ceea ce a socotit cã trebuie sã fie îngãduit ºi oprind de la
ceea ce a socotit cã trebuie sã fie oprit. Ceea ce a îngãduit Allah este permis ºi
ceea ce a oprit este interzis, iar lucrurile despre care nu a spus nimic înseamnã
cã sunt acceptate. ªi a citit (Allah):

"Spune: «Eu nu gãsesc în ceea ce mi-a fost revelat mie ceva
oprit de a fi mâncat»" etc.1 (Al-'An'am: 145).

Pornid de la acest verset, Ibn Abbas a apreciat cã este permisã (halal)
carnea de mãgar domestic.

1 Relatat de Abu Dawud care l-a preluat de la Ibn Abbas, socotindu-l mawquf, adicã al cãrui lanþ de
transmiþãtori nu urcã pânã la Profetul Muhammed, ci numai pânã la companionii sãi (N.A.)
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piatrã sau de o aºchie.1 Atunci, el a rãspuns: "Fã sã curgã sângele, cu ce
voieºti ºi pomeneºte numele lui Allah asupra lui".2

2 . Animalul sã fie junghiat printr-o tãieturã la gât cauzatoare de moarte
sau printr-o loviturã pãtrunzãtoare în gât cauzatoare de moarte.

Junghierea idealã constã în tãierea gâtlejului, împreunã cu esofagul ºi
traheea, ºi a celor douã vene jugulare3 (cele douã vene groase de pe cele douã
pãrþi ale gâtlejului).

Aceastã condiþie este anulatã dacã nu este posibilã junghierea animalului
în locul indicat, ca urmare a prãbuºirii lui într-un puþ cu capul în jos, încât nu se
poate ajunge la gâtul lui, sau ca urmare a scãpãrii animalului supus sacrificãrii.
În asemenea cazuri el este tratat asemenea vânatului ºi este suficientã tãierea lui
cu un obiect ascuþit în orice zonã la care se poate ajunge.

În cele douã Sahih-uri se relateazã cã Rafi' bin Khadij a zis: Eram
împreunã cu Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - într-o cãlãtorie
ºi a fugit o cãmilã, iar ei nu aveau cai ca sã o prindã. Atunci, un bãrbat a
slobozit o sãgeatã care a lovit-o ºi a oprit-o. Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: "Aceste dobitoace se poartã uneori
ca animalele sãlbatice. Aceluia dintre ele care face aºa ceva, faceþi-i
aºa!".1

3. Sã nu fie rostit asupra animalului care este junghiat decât numele lui
Allah. Existã un consens în aceastã privinþã, întrucât în perioada anterioarã
Islamului, pãgânii se apropiau de zeii sau idolii lor când le aduceau ofrande, fie
rostind numele lor la sacrificarea animalelor, fie junghiindu-le pe altarele
monumentelor lor, în vreme ce Coranul a interzis toate lucrurile acestea, aºa
dupã cum am menþionat.

"Cele asupra cãrora a fost pomenit numele altcuiva decât al
lui Allah (...) - ca ºi vitele junghiate pe pietrele înãlþate [ale
idolilor]" (Al-Ma'ida: 3).

4. Sã fie rostit numele lui Allah asupra animalului sacrificat, acest lucru
fiind exprimat explicit în textul Coanului:

"Mâncaþi [numai] din cele peste care s-a pomenit numele lui

1 Relatat de Al-Bukhari ºi alþii (N.A.)
2 Menþionat în cele douã Sahih-uri (N.A.)
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mai bunã! Dacã junghiaþi, faceþi astfel încât junghierea sã fie cât mai
bunã! Unul dintre voi sã ascutã lama sa ºi sã fereascã animalul
sacrificat de chinuri!"1

Ibn Omar, la rândul sãu, a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - a poruncit ca lamele sã fie ascuþite ºi sã fie ascunse de animale,
zicând: "Când unul dintre voi se pregãteºte de junghiere, sã o facã astfel
încât animalul sã moarã!"2

Ibn Abbas a relatat cã un bãrbat a trântit o oaie la pãmânt ºi apoi s-a
apucat sã-ºi ascutã cuþitul. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
i-a zis: "Vrei sã o omori de mai multe ori? De ce nu þi-ai ascuþit cuþitul
înainte de a o trânti la pãmânt?"3

Omar a vãzut un bãrbat târând o oaie de picior pentru a o înjunghia ºi i-a
zis lui: De ce faci asta? Condu-o pe ea cãtre moarte frumos!4

Ideea generalã care se degajã din aceste relatãri, este aceea a necesitãþii
recurgerii la blândeþe faþã de animalul necuvântãtor ºi a feririi lui de chinuri, în
mãsura în care omul poate face acest lucru.

În perioada anterioarã Islamului, pãgânii tãiau cocoaºele cãmilelor ºi cozile
groase ale oilor, pãstrând animalele în viaþã, ceea ce le provoca mari chinuri.
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a interzis aceastã practicã,
spunând: "Ceea ce este tãiat de la vita vie este mortãciune!"5

Explicaþia rostirii numelui lui Allah la junghierea animalului

Cererea de a se rosti numele lui Allah la junghierea unui animal are o
semnificaþie adâncã, ce meritã toatã atenþia. Pe de o parte, acest lucru este
contrar practicii pãgânilor din perioada anterioarã Islamului, care pomeneau
numele pretinselor lor divinitãþi la sacrificarea animalelor. Dacã politeistul rostea
numele idolului sãu în acest loc, atunci cum sã nu rosteascã dreptcredinciosul
numele Domnului sãu?

Pe de altã parte, aceste animale au în comun împreunã cu omul faptul cã
ele sunt create de Allah ºi cã sunt fiinþe vii care au suflet. De ce ar fi omul
stãpânul lor absolut ºi ar avea dreptul de a le lua sufletele, dacã acest lucru nu
i-ar fi îngãduit lui de cãtre Creatorul sãu ºi Creatorul lor, care este Stãpân peste
toate cele de pe pãmânt? Rostirea numelui lui Allah în aceastã situaþie înseamnã
anunþarea acestei îngãduinþe venite de la Allah ºi este ca ºi cum omul ar zice:
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oamenii Cãrþii pentru cã aceºtia din urmã sunt mai apropiaþi de dreptcredincioºi
prin faptul cã ei recunosc revelaþia, profeþia ºi normele religiei în ansamblu. Ni
s-a îngãduit apropierea de ei, mâncând împreunã cu ei ºi înrudindu-ne cu ei prin
cãsãtorie ºi convieþuind în înþelegere cu ei, fiindcã ei, dacã vor trãi în înþelegere
cu noi ºi vor cunoaºte Islamul aºa cum este el - ca ºtiinþã, acþiune ºi moralã -
chiar de la  aceia care cred în el, îºi vor da seama cã religia noastrã este ºi
religia lor, cu sensurile ei cele mai înalte, cu imaginea ei cea mai completã, cu
paginile ei cele mai curate, eliberatã de plãsmuiri, de deºertãciune ºi de
pãgânism.

Expresia "mâncarea acelora cãrora le-a fost dãruitã Scriptura"
este o expresie generalã, care include toate mâncãrurile lor, adicã animalele lor
sacrificate, cerealele lor etc.; toate acestea ne sunt permise, cu excepþia celor
socotite interzise, aºa cum sunt mortãciunea, sângele scurs ºi carnea de porc.
Acestea din urmã sunt oprite în general, fie cã este vorba de mâncãruri ale
oamenilor Cãrþii, fie cã este vorba de mâncãruri ale musulmanilor. Este necesarã
clarificarea câtorva aspecte ce trebuie sã fie cunoscute de musulmani.

Ce este sacrificat pentru biserici ºi pentru sãrbãtori

1 - Dacã acela dintre oamenii Cãrþii care face junghierea nu este auzit
rostind numele altcuiva decât al lui Allah asupra animalului sacrificat, jertfa este
consideratã îngãduitã (halal). Dacã, însã, acesta a fost auzit rostind numele
altcuiva decât cel al lui Allah, în acest caz unii legiºti au interzis consumarea
cãrnii lor, întrucât a fost rostit numele altcuiva decât cel al lui Allah asupra ei,
iar alþi legiºti au afirmat cã Allah ne-a îngãduit nouã mâncarea lor ºtiind mai
bine ceea ce spun ei.

Abu ad-Darda' a fost întrebat în legãturã cu un berbec care a fost
sacrificat pentru o bisericã ce purta hramul Sfântului Gheorghe, oferindu-i-l ca
ofrandã: Mâncãm din  el? Abu ad-Darda' a rãspuns celui care i-a adresat
întrebarea: Iertare, Doamne! Mâncarea oamenilor Cãrþii ne este îngãduitã,
dupã cum ºi mâncarea noastrã le este îngãduitã lor! ªi i-a poruncit sã mãnânce

1 Relatat de At-Tabari (N.A.)
2 Aceastã opinie (fatwa) este una dintre cele mai evidente dovezi ale ºtiinþei profunde a imamului

Malik, religiei sale ºi evlaviei sale; el nu s-a grãbit sã interzicã, aºa cum procedeazã unii astãzi, ci s-a limitat
la exprimarea aversiunii, pornind de la douã aspecte generale contradictorii - cele asupra cãrora a fost
rostit numele altcuiva decât al lui Allah ºi "mâncarea oamenilor Cãrþii" - ºi le-a îmbinat. (N.A.)
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importantã faþã de împreunarea între lucrurile care sunt îngãduite sau oprite?"
Astfel a conchis Ibn al-Arabi, iar într-un alt loc a zis: "Ceea ce au sacrificat

altfel decât prin junghiere, adicã prin sufocare sau spargerea capului, fãrã ca
aceasta sã se fi fãcut cu scopul sacrificãrii, este mortãciune ºi este oprit
(haram)". Nu este nici o contradicþie între cele douã afirmaþii. Se urmãreºte sã
se spunã cã ceea ce vãd cã este sacrificat legal la ei ne este îngãduit ºi nouã sã
mâncãm din el, chiar dacã sacrificarea din puncul nostru de vedere nu este
corectã, iar ceea ce vãd cã nu este sacrificat legal la ei nu este îngãduit.
Concepþia comunã despre sacrificare este urmãrirea luãrii vieþii animalului cu
intenþia de a o face permisã consumãrii cãrnii lui. ªi aceasta este ºi ªcoala
Malikiþilor.

În lumina celor menþionate, cunoaºtem ºi hotãrârea asupra cãrnii
conservate, de pasãre sau de bovine, importatã din þãrile "oamenilor Cãrþii" ºi
care poate proveni de la animale sacrificate prin ºoc electric sau prin alte
mijloace. De vreme ce ei o socotesc a rezulta din sacrificarea permisã,
înseamnã cã ne este îngãduitã ºi nouã, în conformitate cu acest verset, aºa cum
opineazã ºi Ibn al-'Arabi ºi savanþii care împãrtãºesc pãrerea sa.

Cât despre carnea importatã din þãri comuniste, aceasta nu poate fi
consumatã în nici un caz, pentru cã locuitorii lor nu sunt dintre "oamenii Cãrþii",
întrucât ei tãgãduiesc toate religiile, dupã cum Îl tãgãduiesc ºi pe Allah ºi toate
mesajele Sale.

Sacrificarea la zoroaºtri ºi cei asemenea lor

Savanþii au avut opinii diferite în privinþa sacrificãrii la zoroaºtri. Cei mai
mulþi socotesc consumarea cãrnii provenind de la animalele sacrificate de ei a fi

3 Ibn Hazm, Al-Muhalla, vol.VII, p.456 (N.A.)
4 Fãrã îndoialã cã  afirmaþia lui Ibn Hazm are greutatea ei, cãci el este o autoritate în ceea ce

priveºte memorarea textelor ºi cunoaºterea istoriei religiilor ºi sectelor. Al-Bagdadi a arãtat în lucrarea sa
"Al-Farq bayna al-firaq" "Diferenþele între secte" cã zoroaºtri pretind cã Zaradeºt a fost profet. Acest lucru
a fost confirmat ºi de savanþi din perioadele târzii, cunoscãtori ai culturilor vechi, cum este Mawlana Abi al-
Kalam Azad (N.A.).

5 Unii cercetãtori din epoca noastrã îi adaugã la zoroaºtri ºi pe ceilalþi idolatri, aºa cum sunt
brahmanii, budiºtii ºi alþii ºi socotesc cã ei sunt "oameni ai Cãrþii" pe care au pierdut-o din cauza trecerii
unui timp îndelungat (N.A.)

1 Relatat de Malik ºi de aº-ªafi'i (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari ºi alþii (N.A.)
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carne este plãcutã, care nu se aflã în stãpânirea omului pentru cã ele nu sunt
domestice. Islamul nu a stabilit în privinþa modului de sacrificare a lor condiþii
identice cu cele stabilite pentru sacrificarea animalelor domestice prin junghiere
la gât, ci s-a limitat la sacrificarea lor într-o manierã mai simplã, pentru a-i face
omului mai uºoarã aceastã sarcinã ºi arãtându-i multã generozitate, admiþând ca
el sã fie cãlãuzit de firea lui ºi de nevoie în aceastã chestiune, dar a introdus o
serie de reglementãri ºi condiþii cu scopul de a o supune doctrinei ºi orânduielii
islamice ºi a-i da trãsãturile islamice specifice.

Toate acestea în legãturã cu vânatul pe uscat, cãci în ceea ce priveºte
vânatul pe mare, am arãtat cã Allah l-a socotit permis fãrã nici un fel de
restricþii:

"Vânatul pe mare vã este îngãduit, iar mâncarea lui este
pentru voi, ca ºi pentru cãlãtori, merindã" (Al-Ma'ida: 96).

Vânãtorul

1. Vânãtorul trebuie sã întruneascã aceleaºi condiþii care au fost prescrise
pentru cel care sacrificã un animal domestic: sã fie musulman sau dintre oamenii
Cãrþii sau dintre aceia care sunt asimilaþi cu oamenii Cãrþii, aºa cum ar fi
zoroaºtrii sau sabeenii.

Islamul face ºi o serie de recomandãri în privinþa vânãtorului. El nu trebuie
sã se joace cu vânatul ºi sã-i ia viaþa fãrã scopul de a-i consuma carnea sau de a
dobândi de la el alte foloase. Într-un hadis Trimisul lui Allah spune: "Acela care
a omorât o pasãre din joacã, sã ºtie cã ea se va plânge lui Allah în
Ziua de Apoi, zicând: Doamne! Doamne! Cutare m-a omorât pe mine
din joacã ºi nu a dobândit nici un folos din moartea mea!"1

Iar într-un alt hadis el spune: "Nu este un om care sã fi ucis o pasãre
sau ceva mai mare decât ea, fãrã a [respecta] dreptul  ei, pe care Allah

3 Allah a trimis la musulmani, când se aflau în stare de sacralizare, în timpul Pelerinajului mic, la Al-
Hudaybiyya (în anul 629), turme de animale sãlbatice ºi stoluri de pãsãri, ce s-au amestecat cu ei, pentru
a încerca mãsura credinþei lor ºi legãmântul lor de a nu vâna când sunt în starea de sacralizare (N.T.)

4 De fapt, când sunteþi în starea de sacralizare, adicã în timpul Pelerinajului mare (Hajj) sau al
Pelerinajului mic ('Umra) ºi nici când vã aflaþi în incinta locurilor sacre (N.T.)

5 Adicã în starea de sacralizare (N.T.)

1 Relatat de An-Nasa'i ºi Ibn Habban (N.A.)
2 Relatat de An-Nasa'i ºi de Al-Hakim, care au arãtat cã hadisul are un lanþ perfect de transmiþãtori

(N.A.)
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aduce (vânatul) ºi îl prinzi în viaþã, junghiazã-l!"

Modul de vânare

3. În ceea ce priveºte modul de vânare, acesta se practicã prin douã cãi:
a - Cu ajutorul unui instrument care îi provoacã rãni, aºa cum sunt

sãgeata, sabia sau suliþa, dupã cum se relateazã în versetul menþionat mai jos:
"Pe care îl puteþi prinde cu mâinile voastre sau cu lãncile

voastre" (Al-Ma'ida: 94).
b - Cu ajutorul unui animal de pradã dresat, aºa cum este câinele sau

ghepardul, cu ajutorul unei pãsãri de pradã dresate, aºa cum este ºoimul, cãci
Allah Preaînaltul a grãit:

«Spune: "Vã sunt îngãduite vouã cele bune ºi cele pe care le
învãþaþi pe animalele ºi pãsãrile de vânãtoare [sã vi le prindã],
dresându-le ca pe câini. Învãþaþi-le [sã vâneze] aºa cum v-a învãþat
Allah pe voi."» (Al-Ma'ida: 4)

Vânãtoarea cu arme care provoacã rãnirea

Vânatul cu o armã presupune douã condiþii:
a - Aceasta sã pãtrundã în corpul animalului vânat, astfel încât sã-l ucidã

ca urmare a penetrãrii ºi sfâºierii ºi nu ca urmare a apãsãrii.
'Udai bin Hatim s-a adresat Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l

miluiascã! - zicându-i: Þintesc vânatul cu un instrument lat1 ºi-l nimeresc. I-a zis
lui: "Dacã þinteºti cu instrumentul lat ºi a pãtruns în corp, atunci
mãnâncã! Dar din ceea ce a fost lovit cu latul lui nu mânca!"2

Hadisul dovedeºte cã se are în vedere penetrarea, chiar dacã uciderea se
face folosind un obiect care apasã. În consecinþã, ceea ce este vânat cu gloanþe
de puºti, pistoale etc. este îngãduit (halal), cãci ele pãtrund în corp cu putere
mai mare decât sãgeata, suliþa sau sabia.

Imamul Ahmad a relatat hadisul: "Nu mânca din (ceea ce este lovit de o)
ghiulea, decât ceea ce este junghiat!" Al-Bukhari a relatat preluând de la Ibn

3 Relatat de cei doi ºeihi (N.A.)

1 Un instrument de vânat care era aruncat cu mâna, de dimensiuni mai groase, dar având marginile
neascuþite; mãciucã, buzdugan (N.T.)

2 Hadis general acceptat (N.A.)
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pentru a mânca din ea. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
zis: "Dacã slobozeºti câinele ºi mãnâncã din vânat, sã nu mãnânci [din
el], cãci l-a luat pentru sine! Dar dacã îl slobozeºti ºi a ucis [prada]
fãrã sã mãnânce [din ea], atunci mãnâncã [vânatul], cãci l-a pãstrat
pentru stãpânul lui!"1

Unii dintre legiºti au fãcut distincþie între animalele de vânãtoare, aºa cum
este câinele, ºi pãsãrile de vânãtoare, aºa cum este ºoimul, ºi au permis sã se
mãnânce din vânatul din care au mâncat pãsãrile, dar nu au permis sã se
mãnânce din vânatul din care a mâncat câinele.

Înþelepciunea care se degajã din aceste douã condiþii este cã omul se
situeazã mai presus decât sã mãnânce resturile de prãzi lãsate de câini ºi de
celelalte (animale ºi pãsãri de vânãtoare) pe care le-a dresat ºi le-a învãþat sã
pãstreze (vânatul) pentru stãpânul lor, dar este posibil ca unii oameni mai slabi
sã nu þinã seamã de acest lucru. Dar când un câine este dresat ºi pãstreazã
vânatul pentru stãpânul sãu, atunci acesta este asemenea armei pe care o
foloseºte vânãtorul, cum ar fi sãgeata sau suliþa.

3 - Pomenirea numelui lui Allah la slobozirea câinelui este similarã cu
pomenirea numelui Sãu la slobozirea sãgeþii, la împlântarea suliþei sau la lovirea
cu sabia. Versetul porunceºte în acest sens:

"Rostind asupra lor [animalelor dresate] numele lui Allah!"
(Al-Ma'ida: 4).

Acelaºi lucru revine ºi în câteva hadise autentice ºi general acceptate,
cum este cel despre 'Udai bin Hatim.

Printre lucrurile care confirmã aceastã condiþie este ºi faptul cã dacã un
alt câine participã alãturi de cel al vânãtorului la urmãrirea ºi aducerea prãzii,
vânatul nu este cosiderat permis (halal). 'Udai l-a întrebat pe Profet - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : Slobozesc câinele meu, dar vãd împreunã cu
el, [la întoarcere], un alt câine ºi nu ºtiu care dintre ei a prins prada. [Ce fac?]
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a rãspuns: "Nu mânca
[din vânat], cãci ai rostit numele lui Allah asupra câinelui tãu ºi nu
asupra altuia!"

Dacã cel care vâneazã a uitat sã rosteascã numele lui Allah la slobozirea

1 Cele douã Sahih-uri (N.A.)
2 At-Tirmizi, care l-a socotit autentic (N.A.)
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Sunt prea bine cunoscute pentru a le mai pomeni consecinþele negative
pe care alcoolul le are asupra minþii ºi trupului individului, asupra religiei ºi
asupra vieþii sale, pericolele pe care le reprezintã pentru apãrarea familiei ºi
pentru membrii ei - soþie ºi copii, ameninþãrile lui pentru comunitãþi ºi popoare,
pentru existenþa lor spiritualã, materialã ºi moralã.

Pe bunã dreptate a afirmat un cercetãtor: Omul nu a primit nici o loviturã
mai mare decât cea a alcoolului. Dacã s-ar întocmi o statisticã a cazurilor de
nebuni incurabili din cauza alcoolului aflaþi în  spitalele întregii lumi, al celor care
s-au sinucis sau i-au ucis pe alþii sub influenþa alcoolului, a celor care suferã de
boli nervoase, gastrice sau intestinale din pricina alcoolului, a celor care au ajuns
la faliment din cauza lui, a celor care ºi-au vândut averile sau le-au pierdut fiind
înºelaþi din pricina alcoolului, am constata cã este vorba de un numãr
impresionant de cazuri, încât orice sfat în privinþa lui ar fi neînsemnat.

Înainte de apariþia Islamului, arabii erau pasionaþi de bãuturã ºi de
petrecerile cu ea. Acest lucru se poate constata ºi dupã limba lor, în care existã
aproape o sutã de sinonime pentru cuvântul vin (khamr), dupã poezia lor, care a
descris licoarea, cupa, soiurile de vin ºi petrecerile lor.

Când a apãrut, Islamul a adoptat faþã de ei o metodã educativã foarte
înþeleaptã, procedând la interzicerea lui treptatã. Mai întâi le-a arãtat lor cã rãul
lui este mai mare decât folosul lui, apoi i-a oprit de la împlinirea Rugãciunii
fiind beþi, apoi Allah a revelat versetele cuprinzãtoare, categorice din Surat
Al-Ma'ida:

"O, voi cei care credeþi! Vinul, jocul de noroc, pietrele ridicate1

ºi sãgeþile2 [pentru prezicere] sunt numai murdãrii din lucrãtura lui
ªeitan. Deci feriþi-vã de ele ca sã izbândiþi! / Doarã ªeitan doreºte sã
semene între voi duºmãnie ºi urã, prin vin ºi prin jocul de noroc, ºi
sã vã abatã de la pomenirea lui Allah ºi de la Rugãciune. Oare nu vã
veþi opri voi [de la acestea]?" (Al-Ma'ida: 90-91).

Allah a subliniat prin aceste douã versete în modul cel mai limpede ºi
categoric interzicerea vinului ºi a jocului de noroc, alãturându-le idolilor ºi
sãgeþilor pentru divinaþie, socotindu-le pe ele nelegiuiri - cuvânt folosit în Coran
numai pentru lucrurile foarte urâte - , socotindu-le pe ele a fi din lucrul lui
ªeitan - ºtiut fiind cã lucrul lui este socotit nelegiuit ºi respins - , cerând
evitarea lor ºi fãcând din aceastã evitare o cale cãtre izbândã, menþionând

1 Idolii (N.T.)
2 Sãgeþile folosite în divinaþie (N.T.)
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care este fãcut. Pornind de la acest principiu, înseamnã cã berea ºi toate
celelalte bãuturi alcoolice sunt interzise (haram).

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a fot întrebat despre
bãuturile care se preparã din miere, din mei sau din orz ºi a dat un rãspuns
cuprinzãtor, spunând: "Orice îmbatã este khamr, iar khamr-ul este oprit
(haram)"1.

Iar califul Omar a spus, adresându-se oamenilor: "Khamr este ceea ce
influenþeazã mintea"2.

Ceea ce îmbatã când este în cantitate mare este oprit (haram) ºi când
este în cantitate micã

Islamul a fost încã o datã categoric atunci când a privit la cantitatea de vin
(khamr) consumatã, oricât de mare sau micã ar fi aceasta, arãtând cã este de
ajuns ca piciorul omului sã alunece pe aceastã cale pentru ca el sã meargã mai
departe ºi sã se ducã în jos, fãrã sã-i mai pese de nimic.

De aceea Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
zis: "Ceea ce îmbatã când este în cantitate mare este oprit (haram) ºi
când este în cantitate micã"3, "Ceea ce îmbatã când este grãmadã4

este oprit ºi atunci când este doar un cãuº de palmã".5

Comercializarea bãuturilor

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu s-a limitat la
oprirea consumãrii bãuturilor, oricât de micã sau de mare ar fi cantitatea, ci a
interzis ºi negoþul cu ele, chiar ºi cu nemusulmanii. Musulmanului nu-i este
permis sã fie importator sau exportator de bãuturi alcoolice, proprietar al unui
magazin în care se vând bãuturi alcoolice sau lucrãtor într-un astfel de magazin
sau local.

De aceea Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a blestemat

2 Relatat de Muslim (N.A.)
3 Adicã unui musulman (N.A.)
4 Focul Gheenei (N.T.)
5 Relatat de At-Tabarani în Al-Awsat, iar Al-Hafiz l-a socotit a fi bun în Bulugh al-marami (N.A.)

1 Relatat de At-Tirmizi ºi Ibn Maja, fiind preluat de la transmiþãtori demni de încredere (N.A.)
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zis Profetul.
- Atunci ce sã fac cu el? s-a tânguit omul.
- "Îl arunci în deºert!" i-a rãspuns Profetul - Allah sã-l binecu-

vânteze ºi sã-l miluiascã!1

Evitarea petrecerilor în care se consumã bãuturi

În baza acestei rânduieli, li s-a poruncit musulmanilor sã evite întâlnirile ºi
cercurile în care se consumã bãuturi ºi sã evite sã stea împreunã cu cei care
beau. S-a relatat cã Omar - Allah fie mulþumit de el! - a zis: L-am auzit pe
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - zicând: "Acela
care crede în Allah ºi în Ziua de Apoi, sã nu stea la o masã la care se
bea vin!"2

Musulmanului i s-a poruncit sã schimbe lucrul oprit când îl vede, iar dacã
nu poate face sã disparã, atunci sã plece ºi sã stea departe de locul lui ºi de cel
care-l acceptã.

S-a relatat cã în vremea domniei sale, califul Omar, fiul lui Abd al-Aziz îi
biciuia atât pe cei care beau vin cât ºi pe cei care stãteau cu ei, chiar dacã nu
beau împreunã cu ei. Odatã au fost aduºi la el câþiva oameni care fuseserã
surprinºi bând vin ºi a poruncit sã fie biciuiþi. Dar cineva i-a zis: Printre ei se aflã
ºi cutare care n-a bãut. Atunci califul a poruncit: Începeþi chiar cu el! Nu aþi
auzit vorbele lui Allah Preaînaltul?

"El doarã v-a arãtat [revelat] în Carte cã dacã veþi auzi cã
versetele lui Allah sunt tãgãduite sau luate în derâdere1, sã nu staþi
împreunã cu ei decât dacã vor începe ei o altã discuþie, cãci altcum,
veþi fi asemenea lor." (Al-Nisa': 140).

Vinul (khamr) este boalã, nu este leac

Prin toate prescripþiile sale foarte clare, Islamul a fost categoric în lupta
împotriva vinului, pentru îndepãrtarea musulmanului de el, pentru ridicarea de

1 Lucru pe care îl fãceau idolatrii de la Mekka ºi evreii de la Medina la începutul Islamului (N.T.)
2 Relatat de  Muslim, Ahmad, Abu Dawud ºi At-Tirmizi (N.A.)
3 Relatat  de Abu Dawud (N.A.)
4 Relatat de Al-Bukhari ºi comentat (N.A.)
5 Vezi Zad al-ma'ad, vol.III, p.115-116 (N.A.)
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într-o astfel de situaþie, el nu va fi medicament, ci boalã!1

Cu toate acestea, în legea islamicã sacrã (ºari'a) necesitatea prevaleazã.
Deci, presupunând cã vinul sau un produs rezultat din amestecarea cu el ar fi
administrat pentru o boalã care ar reprezenta o primejdie pentru viaþa omului,
el neputând fi înlocuit de un alt medicament, - cu toate cã nu cred sã existe
asemenea situaþie - ºi dacã acest lucru ar fi prescris de un medic musulman
foarte priceput ºi care  respectã religia, nu trebuie sã se scape din vedere cã
legile islamice sacre (ºari'a) se bazeazã pe "uºurare" ºi pe înlãturarea
dificultãþilor ºi, în consecinþã, nu opresc de la  aceasta, cu condiþia sã fie în
cadrul unor limite cât mai mici cu putinþã:

"Iar dacã cineva a fost constrâns, fãrã plãcere ºi fãrã poftã,
Domnul tãu este Iertãtor,  Îndurãtor." (Al - 'An'am: 145)

DROGURILE

"Khamr este ceea ce  influenþeazã mintea" sunt vorbele luminoase pe care
le-a rostit Omar bin al- Khattab de la amvonul Profetului - Allah sã-l binecu-
vânteze ºi sã-l miluiascã! - , pentru a delimita cu ele conceptul de "khamr",
astfel încât sã nu se ridice alte întrebãri ºi sã se evite îndoielile celor care au
bãnuieli. Tot ceea ce pune stãpânire pe minte ºi-i schimbã natura ei distinctã,
împiedicând-o de la dreapta judecatã, este "khamr" oprit, pe care atât Allah cât
ºi Trimisul Sãu l-au interzis pânã în Ziua de Apoi.

În aceastã categorie intrã ºi substanþele cunoscute sub numele de droguri
în care sunt incluse haºiºul, cocaina, opiul ºi altele, care influenþeazã negativ
asupra judecãþii drepte a celui care le consumã, asupra lucrurilor ºi
întâmplãrilor, astfel încât ea ajunge sã socoteascã a fi departe ceea ce este
aproape, a fi aproape ceea ce este departe, fãcând-o sã uite de realitate, sã-ºi
închipuie ceea ce nu existã în realitate, sã pluteascã în lumea viselor ºi
închipuirilor, cãci la aceasta aspirã cei care iau droguri, voind sã uite de ei, de
religia lor, de lumea lor, sã pluteascã în lumea închipuirilor.

Aceasta pe lângã moleºala pe care o provoacã în trup, amorþirea nervilor,
subminarea sãnãtãþii, cãderea psihicã, distrugerea voinþei, slãbirea sentimentului
datoriei, toate acestea transformându-i pe cei care iau aceste otrãvuri în membri
alteraþi ai societãþii.

La aceasta se mai adaugã risipirea banilor ºi ruinarea caselor, datoritã
sumelor uriaºe cheltuite pentru obþinerea substanþelor respective, poate cu
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Existã o normã generalã în Legea islamicã divinã (ºari'a) în conformitate
cu care musulmanului nu-i este îngãduit sã consume nici o mâncare sau bãuturã
care i-ar putea provoca moartea lent sau instantaneu - cum ar fi otrava sau
ceva asemãnãtor - sau care i-ar putea provoca vãtãmãri, nici sã mãnânce sau sã
bea o anumitã mâncare sau bãuturã care ºtie cã poate sã-l îmbolnãveascã, nici
musulmanul nu este stãpânul lui însuºi, ci este proprietatea religiei ºi comunitãþii
sale, iar viaþa sa, sãnãtatea sa ºi averea sa sunt cu toate binefaceri ale lui Allah,
de care nu-i este îngãduit sã dispunã dupã bunul sãu plac. Allah Preaslãvitul a
grãit:

"ªi nu vã ucideþi voi înºivã! Allah este Îndurãtor cu voi!" (An-
Nisa': 29).

ªi tot El a grãit:
"ªi nu vã aruncaþi cu propriile voastre mâini [pradã] pieirii!"

(Al-Baqara: 195).
Iar Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: "Nici rãu,

nici vãtãmare nu sunt îngãduite!"3

În conformitate cu acest principiu, conchidem ºi noi: Consumarea
tutunului, de vreme ce s-a dovedit cã este dãunãtor celui care-l fumeazã, este
haram, îndeosebi atunci când acest lucru este stabilit de un medic specialist în
legãturã cu o anumitã persoanã. ªi chiar dacã nu s-ar confirma daunele sale
pentru sãnãtate, el înseamnã irosire de bani pentru ceea ce nu este folositor nici
în Viaþa de Apoi, nici în viaþa lumeascã. Iar Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - a oprit de la irosirea banilor.1 Iar aceastã interdicþie este cu
atât mai valabilã dacã este vorba de cineva care are nevoie de bani pentru
întreþinerea sa ºi a familiei sale.2

2. DOMENIUL VESTIMENTAÞIEI ªI AL PODOABELOR

1 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
2 În lucrarea noastrã Huda al-Islam existã o fatwa lungã în legãturã cu fumatul pe care o recomandãm

spre a fi consultatã de cãtre aceia care voiesc sã cunoascã aceastã chestiune mai detaliat (N.A.)
3 Cu sensul de "neam omenesc, oameni" (N.T.)
4 Referire la Adam ºi Eva (N.T.)
5  Pãgânii din Arabia preislamicã fãceau înconjurul templului Al-Ka'ba în pielea goalã. Allah a

interzis aceastã practicã ºi le-a poruncit oamenilor sã-ºi acopere goliciunea (N.T.)
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afarã de cele pe care le stãpâneºte dreapta ta!"1 I-am zis: O, Trimis al
lui Allah! ªi dacã oamenii se aflã împreunã, amestecaþi unii cu alþii?2 ªi
el a rãspuns: "Dacã se poate sã nu le vadã nimeni, [este mai bine] sã
nu le vadã!" Am zis: ªi dacã unul dintre noi este singur? ªi a rãspuns:
"Mai potrivit este sã te sfieºti faþã de Allah Binecuvântatul ºi
Preaînaltul!"3

Religia curãþeniei ºi îmbrãcãrii în straie frumoase

Înainte de a se interesa de podoabe ºi de înfãþiºarea frumoasã, Islamul a
acordat o atenþie ºi mai mare curãþeniei, cãci ea este baza oricãrei podoabe
frumoase ºi oricãrei înfãþiºãri frumoase.

S-a relatat cã Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
- a zis: "Fiþi curaþi, fiindcã Islamul este curat!"4 ºi: "Curãþenia cheamã la
credinþã, iar credinþa împreunã cu stãpânul ei se vor afla în Rai".5

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a îndemnat la
curãþenia veºmintelor ºi la curãþenia trupurilor, la curãþenia caselor ºi la
curãþenia drumurilor ºi a acordat o atenþie deosebitã curãþeniei dinþilor,
curãþeniei mâinilor ºi curãþeniei capului.

Acesta nu este un lucru ciudat într-o religie care a fãcut din purificare
(tahara) cheia pentru prima dintre actele sale de cult, adicã Rugãciunea.
Rugãciunea musulmanului nu va fi primitã decât dacã trupul sãu va fi curat,
dacã veºmintele sale vor fi curate, dacã locul în care se roagã va fi curat ºi
toate acestea pe lângã curãþenia impusã pentru întregul trup sau pentru
membrele lui expuse contactului cu prafuri, cunoscute în Islam cu numele de
abluþiune ritualã sau majorã (ghusl) ºi abluþiunea pentru Rugãciune (wudu').

Dacã mediul arab cu modul lui de viaþã beduin, în deºert, îi tenta pe
locuitorii sãi sau pe cei mai mulþi dintre ei sã neglijeze curãþenia, Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a îndrumat ºi i-a sfãtuit pânã ce a
ajuns sã-i ridice pe ei de la stadiul vieþii beduine la viaþa sedentarã, de la

2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
3 Relatat de An-Nasa'i (N.A.)
4 Sãrbãtoarea mare sau sãrbãtoarea sacrificiilor de la sfârºitul Pelerinajului (10 dhu-l-hijja) ºi

Sãrbãtoarea micã sau sãrbãtoarea întreruperii Postului de la  sfârºitul lunii Ramadam (1 ªawwal) (N.T.)

1 Malik în Al-Muwatta' (N.A.)

5 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
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vieþuire?" (Al - 'A'raf: 32).
Însã Islamul le-a interzis bãrbaþilor douã tipuri de podoabe, pe care le-a

îngãduit numai femeilor: podoabele confecþionate din aur pur sau din aur care
reprezintã cea mai mare parte a aliajului ºi veºmintele confecþionate din mãtase
curatã sau în care aceasta reprezintã cea mai mare parte într-un amestec.

S-a relatat cã Ali bin abi Talib - Allah sã-l binevesteascã! - a zis: Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a luat în mâna dreaptã mãtase ºi în
mâna stângã aur ºi a zis apoi: "Acestea douã sunt oprite bãrbaþilor din
comunitatea mea!"2

Iar despre califul Omar, bin al- Khattab s-a relatat cã a zis: L-am auzit pe
Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - zicând: "Nu îmbrãcaþi
[straie] de mãtase! Cel care le va îmbrãca în aceastã lume nu va avea
parte de ele în Lumea de Apoi!"3

ªi a mai zis Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - refe-
rindu-se la veºmintele de mãtase: "Acelea sunt veºminte ale celor vrednici
de ocarã!"4

Când a vãzut un inel de aur pe degetul unui bãrbat i l-a smuls ºi l-a
aruncat, zicând: "Unul dintre voi se îndreaptã spre tãciunele aprins
pentru a-l lua în mânã". Dupã ce s-a îndepãrtat Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, i-au zis bãrbatului: Ia-þi inelul ºi foloseºte-l! Însã
el a rãspuns: Nu, jur pe Allah! Nu-l voi lua, dupã ce l-a aruncat Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!5

Alãturi de inel, mai vedem la cei înstãriþi stilouri de aur, ceasuri de aur,
brichete de aur, tabachere de aur, port-þigarete de aur etc.

În schimb, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a îngãduit
purtarea inelelor de argint de cãtre bãrbaþi. Al-Bukhari a relatat cã Ibn Omar a
zis: Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi-a
luat o pecete - de forma unui inel - fãcutã din argint ºi a purtat-o pe
deget. Apoi l-a purtat Abu Bakr, apoi l-a purtat Omar, apoi l-a purtat
Osman, pânã când a cãzut în puþul Aris.1

Cât priveºte celelalte metale, aºa cum sunt fierul ºi altele, nu existã nici o
prescripþie autenticã destinatã sã le interzicã. Dimpotrivã, în Sahih de        Al-
Bukhari se relateazã cã Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a
zis unui bãrbat care a vrut sã se însoare cu o femeie: "Cautã un inel, chiar

1 Al-Bukhari, în Kitab al-libas (N.A.)
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3 Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Maja, Ibn Habban ºi Al-Hakim, acesta din urmã considerând
hadisul a fi autentic, cu condiþia menþionãrii de cãtre Muslim (N.A.)

4 Relatat de Al-Bukhari ºi alþii (N.A.)

cum bãrbaþilor le-a interzis aurul ºi mãtasea, tot astfel le-a interzis tuturor -
bãrbaþi sau femei, deopotrivã - folosirea vaselor de aur ºi argint, aºa dupã cum
vom arãta mai jos.

În plus, existã ºi un considerent economic care are ºi el greutatea lui:
aurul este acoperirea banilor în întreaga lume ºi nu se cuvine ca el sã fie folosit
pentru confecþionarea de vase sau podoabe pentru bãrbaþi.

Explicaþia permiterii folosirii aurului ºi mãtãsii de cãtre femei

Femeile au fost exceptate de la aceastã prescripþie, respectându-se
specificul femeii ºi feminitãþii ei ºi dragostea ei naturalã pentru podoabe, dar cu
condiþia ca prin împodobire sã nu urmãreascã ispitirea bãrbaþilor ºi stârnirea
poftelor. Într-un hadis se relateazã: "Orice femeie care se parfumeazã ºi trece
pe lângã un grup [de bãrbaþi] pentru ca ei sã-i simtã parfumul este o
târfã".1

Allah Preaînaltul a grãit, prevenindu-le pe femei:
“ªi sã nu loveascã cu picioarele lor astfel încât sã se afle ce

podoabe ascund ele!” (An - Nur: 31)

Îmbrãcãmintea femeii musulmane

Islamul a interzis femeii sã poarte veºminte transparente, care permit sã
se vadã trupul de sub ele, precum ºi veºmintele care permit sã se vadã
contururile trupului ºi cu deosebire locurile ispititoare, cum sunt sânii, ºoldurile,
pulpele etc.

În Sahih se relateazã cã Abu Hurayra a spus: Trimisul lui Allah - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: "Nu am vãzut douã soiuri dintre
oaspeþii Focului: un neam care au niºte bice asemenea cozilor de vaci
cu care-i lovesc pe oameni1 ºi niºte femei îmbrãcate, dar goale, ispi-
titoare, care se mlãdiazã, cu capetele aplecate ca niºte cocoaºe de
cãmile, care nu vor intra în Rai ºi nu vor simþi mirosul, cu toate cã

1 Referire la cârmuitorii nedrepþi, duºmani ai popoarelor (N.A.)
2 Relatat de Muslim (N.A.)
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cei care au fost blestemaþi atât în aceastã lume cât ºi în Lumea de Apoi pe
bãrbatul pe care Allah l-a creat bãrbat, dar se poartã asemenea femeii, imitând-
o pe ea ca ºi pe femeia pe care Allah a creat-o femeie, dar ea se poartã ca un
bãrbat ºi-l imitã pe bãrbat.1

Profetul i-a interzis, de aceea, bãrbatului sã poarte straie galbene ca
ºofranul. Muslim relateazã în Sahih-ul sãu cã Ali, califul, a spus: “Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - m-a oprit sã port inel
de aur ºi sã port straie ºi veºminte galbene ca ºofranul de mãtase”.

Se relateazã, de asemenea, cã Ibn Amr a zis: Trimisul lui Allah  m-a vãzut
purtând douã straie galbene ca ºofranul ºi mi-a zis: “Acestea sunt straie ale
necredincioºilor. Nu le mai îmbrãca!”

Veºmintele cu care omul vrea sã exagereze
ºi sã se fãleascã

Norma generalã a folosirii tuturor bunãtãþilor - fie cã este vorba de
mâncare, de bãuturã sau de îmbrãcãminte - este aceea cã omul nu trebuie sã
exagereze ºi nu trebuie sã se fãleascã atunci când le foloseºte.

Exagerarea înseamnã întrecerea mãsurii, atunci când omul se bucurã de
ceva care este permis (halal), iar fãlirea este un aspect care þine mai degrabã
de intenþie ºi de suflet decât de aparenþã, prin care omul voieºte sã se
mândreascã ºi sã aparã superior membrilor sãi.

Allah Preaînaltul a grãit:
“ªi Allah nu-l iubeºte pe cel trufaº ºi lãudãros” (Al-Hadid: 23).
Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis:

“Acela care îºi târãºte straiele dupã el cu trufie, [fãrã sã ºtie], Allah nu
se va uita la el în Ziua Învierii”1.

Pentru ca musulmanul sã evite suspectarea de trufie, Profetul a oprit de
la purtarea straielor care ar fi de naturã sã-i provoace pe ceilalþi oameni ºi sã-i
sfideze. Într-un hadis se relateazã: “Pe acela care va îmbrãca haine pentru a

6 Relatat de Muslim (N.A.)

1 General acceptat (N.A.)
2 Relatat de Ibn Maja, cu un lanþ bun de transmiþãtori (N.A.)
3 Din pricina aspectului lor urât (N.A.)
4 Din pricina întrecerii mãsurii (N.A.)
5 At-Tabarani (N.A.)
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“le-a blestemat pe cele care îndepãrteazã dinþii pentru înfrumuseþare ºi
pe acelea care schimbã creaþia lui Allah”.1

Unele femei se nasc cu strungãreaþã, dar altele nu se nasc astfel ºi recurg
la pilirea dinþilor lipiþi pentru a-ºi face strungãreaþã în mod artificial, înºelându-i
pe oameni ºi exagerând cu împodobirea, ceea ce este respins de Islam.

Pornind de la aceste hadisuri autentice, putem deduce atitudinea faþã de
ceea ce astãzi se numeºte “chirurgie esteticã”, pe care a rãspândit-o civilizaþia
trupului ºi a poftelor. Existã femei ºi bãrbaþi care cheltuiesc sute ºi mii pentru a
li se modifica forma nasului, sânii etc. Toþi aceºtia intrã în rândul acelora pe
care Allah ºi Trimisul Sãu i-au blestemat, cãci aceasta provoacã chinuirea omului
ºi schimbarea creaþiei lui Allah fãrã sã existe o nevoie care obligã sã se recurgã
la o astfel de operaþie, afarã de preocuparea exageratã faþã de aspectul
exterior, interesul exagerat faþã de aparenþã ºi nu de realitate, faþã de trup ºi
nu de spirit.

“Dacã, însã, omul are un defect care îi provoacã dureri fizice sau psihice,
aºa cum ar fi excrescenþele, ori de câte ori apare într-o adunare sau poposeºte
într-un loc, atunci nu este nici o blamare dacã ºi le trateazã, de vreme ce se
strãduieºte sã scape de un necaz care-i tulburã liniºtea vieþii, cãci Allah nu a
prescris nimic care sã ne provoace suferinþã”.2

Probabil cã faptul cã în hadis sunt blestemate femeile care-ºi provoacã
strungãreþe pentru înfrumuseþare confirmã acest lucru, cãci din aceasta
înþelegem cã este ocãrâtã femeia care face acest lucru cãutând frumuseþea
înºelãtoare. Dacã ea ar fi recurs la aceasta pentru a scãpa de o durere sau de
un defect, n-ar fi fost nimic rãu în asta.

Subþierea sprâncenelor

Prin exagerãrile în privina înfrumuseþãrii pe care Islamul le-a interzis se
numãrã ºi îndepãrtarea pãrului sprâncenelor, adicã pensarea, pentru a le subþia
sau pentru a le îndepãrta. Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - “le-a blestemat atât pe femeia care face aceastã operaþiune
cât ºi pe femeia care cere sã i se facã aceastã operaþiune”.1

Interzicerea subþierii sprâncenelor mai este confirmatã când ea este

1 Relatat de Abu Dawud cu un lanþ bun de transmiþãtori (N.A.)
2 Fath al-Bari, Kitab al-libas (N.A.)
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- iar acesta le-a rãspuns: “Allah le bleastemã atât pe aceea care înnãdeºte
pãrul cât ºi pe aceea care cere sã i se înnãdeascã pãrul”1.

ªi despre Asma’ s-a relatat cã a spus: O femeie l-a întrebat pe Profet -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - zicând: O, Trimis al lui Allah! Fiica
mea a avut o boalã ºi i-a picat pãrul. Eu am mãritat-o. Pot sã facã perucã?
Profetul i-a rãspuns: “Allah a blestemat-o atât pe aceea care înnãdeºte
[pãrul] cât ºi pe aceea care cere sã i se înnãdeascã [pãrul]”.2

S-a relatat cã Sa’id bin al-Musaib a spus: Când Mu’awiya a venit la
Medina pentru ultima oarã ºi ne-a þinut predica, a scos un ghem de pãr ºi a zis:
“N-am vãzut pe nimeni fãcând aºa ceva afarã de evrei. Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a numit aceasta mãsluire”. Iar într-o altã
relatare, se spune cã el le-a zis locuitorilor din Medina: Unde sunt învãþaþii
voºtri? L-am auzit pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - oprind de la aceasta zicând: “Fiii lui Israel au pierit când femeile
lor au fãcut asta”.

Numirea de cãtre Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a acestui lucru “mãsluire” face referire la motivul interzicerii lui, cãci
el este un soi de înºelare, de falsificare ºi de denaturare, în vreme ce Islamul
urãºte înºelarea ºi se dezice de cel care înºealã în orice afacere, fie materialã
fie moralã, spunând: “Cel care înºealã nu face parte din [comunitatea]
noastrã”.3

Al-Khattabi a spus: Ameninþarea este asprã pentru astfel de lucruri pentru
cã sunt înºelãtorii, iar dacã s-ar fi admis ceva dintre ele, acesta ar fi fost folosit
drept mijloc pentru a socoti îngãduite ºi alte feluri de înºelãtorii, precum ºi
pentru cã ele schimbã înfãþiºarea fireascã ºi la aceasta se referã hadisul lui Ibn
Mas’ud în care se caracterizerazã unele femei cã sunt “Cele care schimbã
fãptuirea lui Allah”1.

Citatele se referã la înnãdirea pãrului cu un alt pãr, fie natural, fie
artificial. Aceasta înseamnã înºelare ºi mistificare, în vreme ce legarea pãrului
cu o stofã, cu sfoarã sau cu altceva asemãnãtor nu este opritã.

4 Al-Bukhari, Kitab al-libas; capitolul Al-Khidab "Vopsirea" (N.A.)
5 Fath al-Bari, Comentariul hadisului menþionat (Capitolul Al-Khidab "Vopsirea") (N.A.)

1 Fath al-Bari, capitolul referitor la înnãdirea pãrului (N.A.)
2 Abu Dawud, cu un ºir de transmiþãtori autentici (N.A.)
3 Fath al-Bari (N.A.)
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s-a zbârcit ºi dinþii au cãzut, am lãsat [culoarea asta]”.2

O serie de înainaºi au acceptat vopsirea în negru. Printre aceºtia s-au
numãrat ºi companionii (sahaba) Sa’d bin abi Waqqas, ‘Uqba bin ‘Amer, Al-
Hasan, Al-Husayn, Jarir ºi alþii. Dar unii învãþaþi nu au acceptat vopsirea cu
negru decât în timpul luptei, pentru a-i speria pe adversari, care îi vedeau pe
toþi oºtenii musulmani cu înfãþiºarea de tineri.3

Iar în hadisul relatat de Abu Dhurr se spune: “Lucrurile cele mai
potrivite cu care schimbaþi pãrul cãrunt sunt (plantele) hinna’ ºi
katm”.4

Iar ‘Anas a relatat cã, “Abu Bakr se vopsea cu hinna’ ºi cu katm, iar
Omar se vopsea numai cu hinna’ ”.

Lãsarea bãrbii

De chestiunea de care ne ocupãm se leagã ºi lãsarea bãrbii sã creascã.
Al-Bukhari a relatat în legãturã cu aceasta preluând de la Ibn Omar, care l-a
auzit pe Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - zicând: “Deosebiþi-
vã de politeiºti, lãsaþi bãrbile sã vã creascã ºi scurtaþi-vã mustãþile!”.
Hadisul ne dezvãluie motivul acestei porunci, aceasta fiind deosebirea de
politeiºti, avându-se în vedere prin ei magii care se închinau la foc. Aceºtia îºi
tãiau bãrbile, iar unii dintre ei, chiar ºi le rãdeau. Profetul le-a poruncit
musulmanilor sã se deosebeascã de ei, pentru a le educa independenþa
personalitãþii ºi pentru a se distinge sub aspectul înfãþiºãrii exterioare ºi al
convingerilor, pe lângã faptul cã în raderea bãrbii este o rãzvrãtire împotriva firii
ºi o asemãnare cu femeile, deoarece barba este unul dintre semnele distinctive
ale bãrbãþiei.

Lãsarea bãrbii sã creascã nu înseamnã cã nu se taie absolut nimic din ea,
fiindcã aceasta ar putea duce la lungirea ei nefireascã ºi l-ar putea incomoda pe
cel care o poartã. Dimpotrivã, lungimea ºi lãþimea ei trebuie ajustate, aºa dupã
cum a relatat At-Tirmizi într-un hadis ºi aºa cum procedau o parte dintre
înaintaºi. ‘Ayyad a zis: “Raderea bãrbii ºi retezarea ei nu sunt recomandabile,
dar ajustarea lungimii ºi lãþimii ei, atunci când creºte prea mare, sunt
preferabile”.

1 Fath al-Bari: Capitolul despre "Lãsarea bãrbilor sã creascã" (N.A.)
2 Hadis relatat de Abu Dawud, care l-a preluat de la Ibn Omar(N.A.)
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Aºadar, existã trei pãreri în legãturã cu raderea sau neraderea bãrbii:
- o pãrere dupã care raderea bãrbii este interzisã, susþinutã de          Ibn

Taymiyya ºi de alþii;
- o pãrere dupã care raderea bãrbii nu este recomandabilã, susþinutã de

‘Ayyad în Fath al-Bari, fãrã a fi confirmatã ºi de alþii;
- o pãrere dupã care raderea bãrbii este permisã, susþinutã de unii

savanþi teologi din aceastã epocã.
Probabil cã pãrerea cea mai apropiatã de adevãr ºi mai justã este calea

de mijloc, adicã aceea care afirmã cã raderea nu este recomandabilã, pentru
cã porunca datã de Profet în aceastã privinþã nu se înþelege ca o obligaþie
categoricã, chiar dacã aduce argumentul deosebirii de necredincioºi. Cel mai
apropiat exemplu asemãnãtor cu aceastã situaþie este cel referitor la vopsirea
pãrului cãrunt, pentru deosebirea de evrei ºi de creºtini, dar unii companioni
(sahaba) nu ºi-au vopsit pãrul, ceea ce dovedeºte cã aspectul acesta a fost
considerat facultativ.

Este adevãrat cã nu s-a transmis despre nici unul dintre înaintaºi cã el
ºi-ar fi ras barba, dar aceasta se datoreazã probabil faptului cã nu aveau nevoie
sã ºi-o radã, pentru cã face parte din obiceiul lor.

3. DOMENIUL CASEI

Locuinþa sau casa îl protejazã pe om de potrivniciile naturii. În ea el se
simte eliberat de multe din restricþiile societãþii, odihnindu-ºi atât trupul cât ºi
sufletul. De aceea, Allah Preaînaltul a grãit, referindu-se la binefacerile Sale
faþã de robii Sãi:

“ªi Allah v-a fãcut casele voastre spre locuinþã2” (An-Nahl: 80).
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - iubea casa încã-

pãtoare, socotind aceasta a fi unul din elementele confortului în aceastã lume,
cãci a zis el: “Patru sunt [motivele] de fericire: muierea bunã, locuinþa
încãpãtoare, vecinul bun ºi animalul de cãlãrie liniºtit”.1

El se adresa deseori cu astfel de rugi:
“Doamne! Iartã-mi mie pãcatele mele, ajutã-mã pe mine sã am o

2 Relatat de An-Nasa'i ºi Ibn as-Siuni cu un lanþ perfect (N.A.)
3 Relatat de At-Tirmizi (N.A.)

1 Ibn Habban, în Sahih-ul sãu (N.A.)

4 Relatat de Muslim (N.A.)
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aspecte ale luxului ºi ale exagerãrii ºi risipei, pe care Coranul  le-a respins, sau
aspecte ale idolatriei, împotriva cãrora religia monoteistã (Islamul) a luptat prin
toate mijloacele.

Vasele de aur ºi de argint

Din aceastã cauzã, Islamul a interzis folosirea vaselor de aur ºi de argint ºi
a ºervetelor ºi feþelor de masã din mãtase purã în casele musulmane. Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a ameninþat cu pedepse aspre pe
cei care se vor abate de la aceastã cale. Muslim a relatat în Sahih-ul sãu,
preluând de la Umm Salama - Allah fie mulþumit de el! - care a spus cã
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Acela care
mãnâncã ºi bea din vase de aur ºi argint este ca ºi cum ar înghiþi în
burta lui focul Gheenei”.2

Al-Bukhari a relatat cã Huzayfa a zis: Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecu-
vânteze ºi sã-l miluiascã! - ne-a oprit sã mâncãm ºi sã bem din vase de aur
ºi de argint, sã îmbrãcãm haine de mãtase sau sã ºedem pe mãtase,
zicând: “Ele sunt pentru ei [pentru necredincioºi] în aceastã lume ºi vor
fi ºi pentru noi în Lumea de Apoi”. Ceea ce a fost interzis a fi folosit a fost
interzis ºi sã fie pãstrat în casã ca obiect de podoabã.

Interdicþia referitoare la vase ºi la ºervete, precum ºi la celelalte obiecte
confecþionate din materialele despre care este vorba, se referã atât la bãrbaþi
cât ºi la femei deopotrivã. Explicaþia acestei orânduieli este aceea cã ea priveºte
ferirea casei însãºi de obiectele luxului urât. ªi cât de minunate sunt vorbele pe
care le-a spus Ibn Quddama: “Aceastã discuþie se referã la bãrbaþi ºi la femei
deopotrivã, cãci motivul interzicerii acestor obiecte este evitarea risipei, trufiei ºi
frângerii inimilor oamenilor sãraci. S-a permis însã femeilor sã se împodobeascã
la nevoie, exclusiv pentru soþii lor. S-a spus: Dacã motivul ar fi fost cel pe care
l-aþi pomenit, ar fi fost interzise vasele de safir ºi altele asemãnãtoare, care sunt
mai scumpe decât aurul ºi argintul. Am rãspuns: Cei sãraci nu le cunosc pe
acestea ºi în consecinþã inimile lor nu se frâng dacã cei bogaþi le-ar folosi, dupã
ce le-au cunoscut, dar întrucât ele sunt atât de puþine încât nu pot fi folosite ca
vase, nu a mai fost nevoie ca interzicerea lor sã fie menþionatã, spre deosebire

2 Kitab aº-ºukr wa-s-sabr, vol.IV din 'Ihya' 'ulum ad-din, p.79, ediþia Mustafa al-Halabi (N.A.)

1 Al-Mughni, vol.VIII, p.323 (N.A.)
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sã-l miluiascã! - a zis: “Îngerii nu intrã în casa în care se aflã statuete sau
picturi”.1

Savanþii teologi au zis cã îngerii nu intrã în casa în care se aflã o
reprezentare picturalã pentru cã cel care deþine aºa ceva se aseamãnã cu
necredincioºii pãgâni, deoarece ei deþin în casele lor chipuri pe care le
preamãresc, în vreme ce îngerii urãsc acest lucru ºi nu mai intrã în casele lor.

Islamul i-a interzis credinciosului musulman sã confecþioneze statuete, chiar
dacã le-ar face pentru nemusulmani. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a zis: “Aceia care fac astfel de chipuri se vor afla printre
oamenii mai aspru chinuiþi în Ziua de Apoi”.

Iar într-o altã relatare se spune: “Aceia care imitã fãpturile lui
Allah”.2

ªi a mai spus Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
“Aceluia care a fãcut un chip i se va porunci în Ziua de Apoi sã sufle în
el pentru a-i da suflet ºi nu va izbuti niciodatã sã-i dea suflet”.3 Aceasta
înseamnã cã i se va cere sã-i dea viaþã cu adevãrat, iar aceastã cerere va fi
pentru a-i arãta cã este neputincios ºi pentru a-l dojeni.

Explicaþia interzicerii statuilor

a - Unul din motivele interzicerii statuetelor, dar nu ºi singurul, este
apãrarea monoteismului ºi rãmânerea departe de idolatrii care fac chipuri ºi
idoli cu mâinile lor, socotindu-i dupã aceea sfinþi ºi stând smeriþi dinaintea lor.

Susceptibilitatea Islamului faþã de apãrarea monoteismului de orice bãnu-
ialã de idolatrie a ajuns la punctul culminant. ªi Islamul are dreptate sã fie atât
de precaut ºi de susceptibil, cãci existã comunitãþi care au fãcut pentru morþii ºi
pentru sfinþii lor chipuri care sã le aminteascã de ei, iar treptat au ajuns sã le
socoteascã sacre ºi sã le transforme în zeitãþi pe care le adorã în locul lui Allah,
rugându-se la ele, temându-se de ele ºi cãutând binecuvântarea la ele, aºa cum
s-a întâmplat cu Wudd, Suwa’, Yaghuth, Ya’uq ºi Nasr.1

1 Wudd, Suwa', Yaghuth, Ya'uq ºi Nasr: niºte idoli care au fost slujiþi de neamul lui Noe, în principiu
au fost fãcute ca monumente pentru cinstirea unor oameni mãreþi ºi care au purtat acelaºi nume.

2 General acceptat (N.A.)
3 Hadis qudsi - Hadisul sacru reprezintã cuvântul lui Allah numai ca sens. Allah Preaslãvitul îi dã

lui Gavriil ideea hadisului sacru, iar Gavriil alege cuvintele cu care exprimã acest sens trimis de Allah
Preaînaltul, iar Profetul Muhammed îl ia de la Gavriil ºi-l transmite oamenilor.
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statuile în casa musulmanului.

Modul în care Islamul eternizeazã marile personalitãþi

S-ar putea ca cineva sã zicã: oare nu se cuvine ca naþiunea sã-ºi exprime
recunoºtinþa faþã de marile personalitãþi care au scris prin opera lor pagini
glorioase de istorie, înãlþându-le statui care sã aminteascã generaþiilor viitoare de
meritele ºi de gloria lor, având în vedere cã de multe ori memoria popoarelor
uitã?

Rãspunsul este cã Islamul urãºte exagerarea în preamãrirea
personalitãþilor, oricât de înaltã ar fi fost poziþia lor, atât în timpul vieþii, cât ºi
dupã moarte. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Nu-
mi aduceþi laude, aºa cum i-au adus creºtinii lui Isus, fiul Mariei, ci
ziceþi [despre mine]: robul lui Allah ºi Trimisul Sãu”.1

Au vrut sã se ridice în picioare, când l-au vãzut, în semn de salut ºi pentru
a-l mãri, însã el i-a oprit, zicând: “Nu vã ridicaþi în picioare, aºa cum se
ridicã nearabii [pentru cãpeteniile lor] pentru a se preamãri unul pe
altul!”2

El a prevenit comunitatea lui sã nu exagereze aducându-i elogii dupã
moarte, zicând: “Nu faceþi din mormântul meu [un loc de] sãrbãtoare!”3

 ªi s-a rugat Domnului sãu, zicând: “Doamne, nu face din mormântul
meu un idol care sã fie adorat!”4

Niºte oameni au venit la Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
- ºi i-au zis lui: O, Trimis al lui Allah!.. O, cel mai bun dintre noi, fiu al celui mai
bun dintre noi! O, stãpân al nostru ºi fiu al Stãpânului nostru! ...Dar el i-a
întrerupt ºi le-a zis: “O, voi oameni! Vorbiþi [cu mine] aºa cum vorbiþi
între voi, ºi sã nu vã ispiteascã ªeitan! Eu sunt Muhammed, robul lui
Allah ºi Trimisul Sãu, ºi nu vreau sã mã înãlþaþi mai sus decât este
poziþia mea pe care m-a aºezat Allah Preamãritul ºi Preaînaltul!”1

Aceasta este atitudinea religiei faþã de preamãrirea oamenilor. Ea nu
acceptã sã se înalþe statui pentru unii oameni, de parcã ele ar fi niºte idoli,
pentru care sã se cheltuiascã mii ºi mii, pentru ca lumea sã arate spre ele,
preamãrind ºi venerând chipurile lor.

ªi cât de mulþi au fost cei care s-au pretins a fi mãreþi pe nedrept ºi au

1 Relatat de An-Nasa'i cu un lanþ de transmiþãtori bun (N.A.)
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Adevãrata veºnicie la care aspirã dreptcredincioºii este veºnicia lui Allah,
care cunoaºte tainele ºi tot ceea ce este ascuns, care nu se rãtãceºte ºi nu uitã.
ªi cât de mulþi sunt cei mãreþi care au fost înscriºi în registrul veºniciei la El,
fiind soldaþi necunoscuþi pentru ceilalþi semeni! Aceasta pentru cã Allah
Preaînaltul îi iubeºte pe cei buni ºi evlavioºi, care atunci când sunt de faþã nu li
se acordã nici un interes ºi când nu mai sunt prezenþi nu le simte nimeni lipsa.
Dacã trebuie ca cineva sã rãmânã veºnic în memoria oamenilor, acest lucru nu
se va întâmpla prin înãlþarea de statui pentru eternizarea celor mãreþi. Singura
cale acceptatã de Islam este eternizarea lor în inimi, în memorie ºi prin
intermediul vorbelor alese, pentru lucrurile bune pe care le-au împlinit ºi pentru
faptele de eroism care le vor fi martor pentru ceilalþi semeni.

Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - succesorii
sãi (khulafa’), comandanþii din istoria Islamului ºi imamii sãi nu au fost eternizaþi
prin imagini materiale ºi nici prin statui de piatrã sculptate pentru ei. Nici
vorbã! Ei au rãmas în memoria neamurilor prin virtuþile ºi faptele glorioase pe
care urmaºii le-au preluat de la înaintaºi ºi fiii le-au preluat de la pãrinþi,
gravându-le în piepturi, pomenindu-le în cuvinte, înmiresmând adunãrile cu
vorbe despre ei, umplând minþile ºi inimile cu faptele lor, fãrã sã fie nevoie de
nici un tablou ºi de nici o statuie.1

Admiterea jucãriilor pentru copii

Dacã existã un fel de statui prin care nu se urmãreºte preamãrirea ºi nici
luxul, din care nu decurg nici un fel de primejdii ca cele menþionate mai sus,
atunci Islamul nu are nimic împotriva lor ºi nu vede în ele nici o nenorocire.

Aºa este cazul jucãriilor pentru copiii mici care au formã de pãpuºi, pisici
sau alte animale. Aceste chipuri ºi imagini sunt folosite de copii pentru a se juca
în mod obiºnuit cu ele. ‘A’iºa a relatat în aceastã privinþã: “Mã jucam cu
pãpuºile, în prezenþa Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã!  Veneau ºi prietenele mele la mine ºi se ascundeau de

3 Relatat de Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi ºi Ibn Habban. Va reveni integral în subcapitolul
"Deþinerea de câini" (N.A.)

1 General acceptat (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
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nu mai exprime preamãrirea lui, din cauza absenþei acestei pãrþi din el.
Fãrã îndoialã cã dacã vom reflecta adânc ºi vom fi drepþi în judecata

noastrã, vom ajunge la concluzia cã busturile care se înalþã în pieþe pentru
eternizarea unor regi sau mari personalitãþi sunt interzise chiar mai mult decât
statuile complete folosite pentru împodobirea caselor.

Picturile ºi gravurile (adicã chipurile fãrã volum)

Aceasta este atitudinea Islamului faþã de chipurile care au volum ºi pe
care le numim în virtutea obiºnuinþei statui.

Dar care este atitudinea faþã de picturile de pe suprafeþele cum sunt
hârtia, veºmintele, paravanele, pereþii, covoarele, monezile etc.?

Rãspunsul corect nu-l vom obþine decât dupã ce vom constata care este
scopul urmãrit prin acest chip, unde se aºeazã ºi cum se foloseºte, care a fost
intenþia pictorului ºi ce a urmãrit prin realizarea imaginii respective?

Dacã tablourile reprezintã fiinþe adorate în afarã de Allah - aºa cum este
vaca la hinduºi ºi altele asemãnãtoare - , atunci acela care a realizat tabloul cu
un astfel de scop este un necredincios care vrea sã rãspândeascã pãgânismul ºi
rãtãcirea ºi la o astfel de situaþie se aplicã ameninþarea asprã a Trimisului lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!: “Oamenii care vor avea
parte de cea mai asprã pedeapsã în Ziua Învierii sunt aceia care fac
chipuri”.1

Iar At-Tabari a zis: “Aici este avut în vedere acela care face chipul unor
creaturi care sunt adorate în afarã de Allah, în deplinã cunoºtinþã ºi cu intenþie,
pentru cã el devine necredincios prin aceasta, în vreme ce acela care nu
intenþioneazã un astfel de lucru este numai pãcãtos pentru chipul pe care-l
reprezintã”.

La fel stau lucrurile ºi cu acela care agaþã aceste imagini pentru cã le
socoteºte sacre. Oricum un musulman nu poate sã aibã o astfel de atitudine
decât dacã a renunþat la Islam.

Aproape de aceasta este ºi acela care înfãþiºeazã ceea ce nu este adorat,
intenþionând prin reprezentarea chipurilor imitarea fãpturilor lui Allah, adicã
pretinzând cã el creeazã tot aºa precum creeazã Allah Preaînaltul ºi Preamãritul.
Dacã are o astfel de intenþie, el pãrãseºte religia monoteistã ºi în legãturã cu
aceasta s-a relatat într-un hadis: “Oamenii care vor avea parte de cea mai
asprã pedeapsã sunt aceia care imitã creaturile lui Allah”. Aºadar,
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vânteze ºi sã-l miluiascã! - spunând: “Oamenii care vor avea parte de cea
mai asprã pedeapsã de la Allah sunt aceia care fac chipuri”.

* * *
Dacã tablourile au ca subiect lucruri neînsufleþite, aºa cum sunt plantele,

pomii, mãrile, corãbiile, munþii, soarele, luna, stelele, priveliºti din naturã ale
plantelor ºi regnului mineral, atunci cel care le realizeazã sau cel care le deþine
nu sãvârºeºte nici un pãcat. Consider cã nu sunt interzise (haram) nici imaginile
unor fiinþe însufleþite, dacã în ele nu subzistã primejdiile la care m-am referit,
adicã nu înfãþiºeazã persoane care sã fie considerate sfinte sau care sã fie
preamãrite ºi nu s-a urmãrit prin ele imitarea creaþiei lui Allah. Existã în aceastã
privinþã o serie de hadise autentice:

Muslim a relatat în Sahih-ul sãu, preluând de la Busr bin Sa’id, care a
preluat de la Zayd bin Khalid, care a preluat la rândul sãu de la Abu Talha,
companionul Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
care a transmis cã Trimisul lui Allah a zis: “Îngerii nu intrã într-o casã în
care existã un chip [reprezentat]”1. Iar Busr a mai zis: Apoi Zayd s-a
îmbolnãvit, iar când l-am vizitat am gãsit pe uºa lui o draperie cu chipuri. A zis:
I-am spus lui ‘Ubayd Allah al-Khawlani, care a fost crescut în casa Maymunei,
soþia Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - [care era cu el]: Nu
ne-a spus Zayd ieri cum stau lucrurile în legãturã cu chipurile? Iar ‘Ubayd a
rãspuns: Nu l-ai auzit când a spus: “Afarã de ceea ce este imprimat pe
þesãturã?”

At-Tirmizi a relatat cu lanþul sãu de transmiþãtori, preluând de la Utba,
care l-a vizitat pe Abu Talha Ansaritul2 ºi l-a gãsit acolo pe Sahl bin Hanif [un
alt companion], ºi a zis: Abu Talha a chemat un om sã smulgã de sub el un
covor pe care erau niºte chipuri. Abu Sahl i-a zis: De ce sã-l smulgã? A
rãspuns: Pentru cã are pe el chipuri, cãci Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - a zis în aceastã privinþã ceea ce bine ºtii. A zis Sahl: Oare nu a
spus el: “Afarã de ceea ce este imprimat pe þesãturã?” Atunci a zis Abu
Talha: Ba da! Dar este mai bine pentru mine. Iar At-Tirmizi a socotit cã acesta
este un hadis bun, autentic.

Nu demonstrazã aceste hadise cã chipurile interzise sunt dintre cele cu
volum, cãrora le spunem statui?

* * *
Cât despre tablourile pictate ºi desenele de pe veºminte, covoare, pereþi
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interdicþie, cãci sensul adevãrat al expresiei este cã Allah nu ne-a poruncit acest
lucru, ceea ce înseamnã cã nu este vorba de o îndatorire ºi prin urmare nu este
oprit.

ªi tot Muslim a mai relatat o întâmplare asemãnãtoare, preluând-o de la
‘A’iºa: A spus [‘A’iºa]: Aveam un paravan pe faþa cãruia a fost desenat chipul
unei pãsãri, care îl întâmpina pe orice vizitator. Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - mi-a zis: “Mutã asta de aici, fiindcã de
fiecare datã când intru ºi o vãd, mi-aduc aminte de lumea aceasta!”1

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu i-a poruncit sã
distrugã desenul, ci sã îl mute din locul lui ca sã nu sarã în ochii tuturor
vizitatorilor care intrã în casã, din aversiune faþã de aceste lucruri care îi
amintesc de obicei de aceastã lume ºi de podoabele ei, mai ales cã el avea
obiceiul sã facã rugãciuni în casã. Astfel de covoare ºi draperii cu desene ºi
înflorituri pot sã distragã inima de la smerenie. Al-Bukhari a relatat cã ‘Anas a
zis: “‘A’iºa acoperise cu o draperie un perete al casei ºi Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a zis: “Îndepãrteaz-o de aici, cãci desenele
de pe ea mã deranjeazã în timpul Rugãciunii!”2

Reiese din aceasta cã Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a admis în casa lui chipul desenat al unei pãsãri ºi o draperie cu
reprezentãri de chipuri.

Din pricina acestor hadise ºi a altora asemãnãtoare, unii înaintaºi au zis:
“Sunt oprite numai cele care au umbrã [adicã un volum], dar nu au nici o
importanþã chipurile care nu au umbrã”.3

Aceastã opinie este confirmatã de hadisul în care Allah Preaînaltul a grãit:
“ªi cine este mai nelegiuit decât acela care încearcã sã creeze
asemenea fãpturilor Mele? Sã facã ei un grãunte [de praf] ºi sã facã ei
un grãunte de orz!”4 Fãpturile lui Allah Preaînaltul - aºa dupã cum se vede -
nu sunt desenele de pe suprafeþe, ci chipurile care au masã ºi volum, aºa dupã
cum a grãit Allah Preaînaltul:

“El este Acela care vã plãmãdeºte în mitre, precum voieºte.”
(‘Al ‘Imran: 6).

Aceastã opinie nu este tulburatã decât de hadisul ‘A’iºei - într-una din
versiunile celor doi ºeihi - în care se relateazã cã ea a cumpãrat o pernã pe

1 Relatat de cei doi ºeihi ºi de alþii (N.A.)
2 Extras din Muslim (N.A.)
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Rugãciunii. Al-Hafiz a afirmat: “Nu s-a putut face o legãturã între acest hadis ºi
între hadisul ‘A’iºei referitor la pernã. Acest hadis [despre draperie] dovedeºte cã
Profetul l-a acceptat ºi ºi-a fãcut rugãciunile pânã când a poruncit sã fie scos din
cauzã cã vede imaginile ei în timpul Rugãciunii, fãrã sã se refere în mod expres
la faptul cã ea conþine chipuri”.

Al-Hafiz le-a asociat pe cele douã ºi a dedus cã perna conþinea chipuri ale
unor fiinþe, în vreme ce chipurile de pe draperie nu erau de animale. Dar
aceastã asociere este tulburatã de hadisul referitor la paravanul pe faþa cãruia a
fost desenat chipul unei pãsãri.

5. El vine în contradicþie cu hadisul lui Abu Talha Ansaritul care
excepteazã imprimeurile de pe þesãturi. Al Qurtubi a zis: Ceea ce le uneºte pe
cele douã este faptul cã hadisul ‘A’iºei este legat de aversiune în vreme ce
hadisul lui Talha este legat de permiterea absolutã ºi ea nu vine în contradicþie
cu aversiunea. Al-Hafiz ibn Hijr considerã aceastã deducþie cã ar fi bine
acceptatã.

6. Fiul fratelui ‘A’iºei, Al-Qasim bin Muhammed bin abi Bakr, cel care a
preluat de la ‘A’iºa hadisul despre pernã, accepta chipurile care nu au umbrã.
ªi relateazã cã Ibn ‘Awn a zis: Am intrat în casa lui Al-Qasim, care era situatã în
partea de sud a Mekkãi, ºi am vãzut în ea o parte împodobitã cu multe draperii
ºi divanuri, pe care erau figuri de castori ºi de grifoni.1

Al-Hafiz a zis: Probabil cã el s-a referit la spusele profetului: “Afarã de
ceea ce este imprimat pe þesãturã”. ªi poate cã el a considerat cã Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a reproºat ‘A’iºei faptul cã a agãþat
draperia menþionatã pentru cã ea conþinea chipuri ºi pentru cã ea acoperea
peretele. Aceastã opinie este confirmatã ºi de varianta: “Allah nu   ne-a
poruncit nouã sã îmbrãcãm pietrele ºi lutul”.

 Al-Qasim bin Muhammed este unul dintre cei ºapte legiºti din Medina ºi
unul dintre cei mai virtuoºi oameni ai vremii sale, ºi el este cel care a relatat
hadisul despre pernã, dacã nu ar fi înþeles permisiunea, nu ar fi socotit folosirea
de draperii ºi divanuri cu desene de animale permisibile.1

Dar din aceste hadise referitoare la reprezentarea chipurilor ºi la cei care

1 Vezi pentru chestiunea imaginilor ºi a celor care le fac Fath al-Bari, comentariul la capitolul despre
imagini, din Sahih de Al-Bukhari, Cartea despre îmbrãcãminte, p.503-518, vol.12 din Al-Fath, ediþia
Mustafa al-Halabi (N.A.)

2 A transmis aceste aprecieri ºeihul Bakhit în Al-Jawab aº-ºafi "Rãspunsul tãmãduitor (N.A.)
3 An-Nasa'i, Ibn Habban în Sahih-ul sãu (N.A.)
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pãcat. Despre ‘Urwa s-a spus cã el se rezema de perne pe care erau imagini
de pãsãri ºi de oameni. Iar ‘Ikrima a zis: Nu acceptau statuile ridicate în
picioare, dar nu vedeau nimic rãu în cele pe care cãlcau picioarele. Ba chiar
ziceau despre chipurile pe care cãlcau picioarele, pe perne ºi pe covoare, cã în
aceasta se aflã umilinþa lor.

Fotografiile

Aºa dupã cum reiese din cele menþionate mai sus, referirile la chipuri ºi
desene au avut în vedere chipurile sculptate sau desenate.

Fotografiile realizate cu aparatul sunt un lucru recent, inexistent în epoca
Profetului ºi nici în epoca primilor musulmani. Întrebarea care se pune este dacã
afirmaþiile referitoare la chipurile sculptate ºi desenate se aplicã ºi lor.

Aceia care limiteazã interdicþia doar la statui nu au nici o obiecþie faþã de
fotografii, îndeosebi dacã ele nu înfãþiºeazã chipul în întregime.

Ceilalþi pun întrebarea dacã fotografiile trebuie asimilate cu tablourile
realizate de penelul pictorului sau dacã pedeapsa la care vor fi supuºi fãcãtorii
de chipuri, pentru cã ei imitã creaþia lui Allah, nu este valabilã pentru fotografii,
întrucât dacã nu existã motiv, nu existã nici efect, aºa cum spun legiºtii.

Este clarã pãrerea ºeihului Muhammed Bakhit, fost mufti al Egiptului,
care a spus cã “Fotografia - un fel de reþinere a umbrei prin mijloacele
cunoscute de specialiºtii din acest domeniu - nu are nimic comun cu
reproducerea interzisã a chipurilor, cãci aceasta din urmã înseamnã crearea unui
chip ºi facerea unui chip care nu a existat ºi care nu a fost fãcut mai înainte,
înseamnã imitarea lui Allah Preaînaltul în ceea ce El a creat. Or, acest sens nu-
l gãsim în facerea unei fotografii cu acest aparat.”1

Dacã cineva este înclinat sã insiste asupra interzicerii tuturor reprezen-
tãrilor de chipuri, inclusiv a fotografiei, trebuie totuºi admise situaþiile impuse de
nevoie ºi de interes, aºa cum sunt fotografiile pentru legitimaþii, pentru paºa-
poarte, fotografiile indivizilor suspecþi, fotografiile folosite ca mijloc de clarificare
ºi exemplificare etc., adicã acele situaþii în care nu existã bãnuiala intenþiei de
preamãrire sau teama pentru credinþã. Nevoia de astfel de fotografii este mai
presantã ºi mai importantã decât nevoia de a imprima chipuri pe þesãturi.

1 Extras din Al-Bukhari (N.A.)
2 Extras din Al-Bukhari (N.A.)
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dintre voi se duce la Medina ca sã distrugã toþi idolii, sã netezeascã toate
mormintele ºi sã ºteargã toate chipurile?” A zis un bãrbat: Eu mã duc, O, Trimis
al lui Allah! Locuitorii oraºului Medina s-au speriat ºi omul a plecat, iar când a
venit înapoi a spus: O, Trimis al lui Allah! Am sfãrâmat toþi idolii, am netezit
toate mormintele ºi am ºters toate chipurile...” Atunci a zis Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : “Acela care se va mai întoarce
la ceva din aceste lucruri înseamnã cã tãgãduieºte ceea ce i-a fost
revelat lui Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!”1

Ce ar putea sã fie aceste chipuri pe care Trimisul a poruncit sã fie ºterse?
Fãrã îndoialã cã ele au fãcut parte din manifestãrile pãgânismului din perioada
anterioarã Islamului (al-Jahiliyya), ale cãrui urme Profetul a vrut sã le
îndepãrteze din Medina. De aceea a considerat revenirea la ceva dintre ele
drept tãgãduire a ceea ce a revelat Allah.

Concluzii în legãturã cu chipurile ºi plãsmuitorii de chipuri

Putem sã rezumãm prescripþiile referitoare la chipuri ºi la plãsmuitorii de
chipuri în felul urmãtor:

a - Cele mai interzise ºi mai aducãtoare de pãcat sunt chipurile celor
adoraþi în locul lui Allah. Acestea îl conduc pe plãsmuitorul lor la necredinþã,
dacã face acest lucru în cunoºtinþã de cauzã. Iar chipurile sculptate sunt cele
mai respingãtoare din  aceastã categorie. Oricine rãspândeºte aceste chipuri sau
le preamãreºte în vreun fel sãvârºeºte acest pãcat în mãsura participãrii sale.

b - Urmeazã ca gravitate a pãcatului aceia care plãsmuiesc chipuri ale
unor fiinþe care nu sunt adorate, dar intenþioneazã imitarea fãpturilor lui Allah,
adicã pretind cã ei plãsmuiesc ºi creeazã aºa cum creeazã Allah. Prin aceasta ei
sunt aproape de necredinþã, iar aceastã chestiune depinde numai de intenþia
celui care plãsmuieºte chipurile.

c - Dupã aceasta, urmeazã chipurile sculptate ale unor persoane care nu
sunt adorate, dar sunt preamãrite, aºa cum sunt regii, conducãtorii, liderii ºi alþii
pe care voiesc sã-i eternizeze prin statuile plãsmuite ºi ridicate în pieþe. Pãcatul
este acelaºi, indiferent dacã este vorba de corpul întreg sau de un bust.

d - Urmeazã chipurile sculptate ale fiinþelor care nu sunt socotite nici
sfinte, nici preamãrite. Acestea sunt în general interzise, cu excepþia jucãriilor
pentru copii ºi dulciurilor cu formã de statuete.

e - Urmeazã chipurile pictate, adicã tablourile artistice, ale unor
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binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Dacã un câine a lins vasul vreunuia
dintre voi trebuie sã-l spãlaþi de ºapte ori, dintre care o datã cu
þãrânã”.1

Unii învãþaþi au zis, referindu-se la interzicerea deþinerii de câini, cã ei îl
latrã pe musafir, îl sperie pe cerºetor ºi-i muºcã pe trecãtori.

S-a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis:
A venit la mine arhanghelul Gavriil - Pacea asupra lui! - ºi mi-a zis: Am
venit ieri la tine, dar m-au oprit sã intru statuile de la uºã, draperia din
casã pe care sunt reprezentate chipuri ºi câinele din casã. Porunceºte
sã fie retezat capul statuii de la uºã, astfel încât ea sã devinã ca un
trunchi de copac, porunceºte sã fie tãiatã draperia, astfel încât sã se
facã din ea douã perne de pus pe jos, ºi porunceºte sã fie dat afarã
câinele!”2

Aceastã interdicþie se referã la câinii deþinuþi fãrã ca omul sã aibã nevoie
de ei ºi fãrã sã-i fie de vreun folos.

Câinii de vânãtoare ºi de pazã sunt permiºi

Câinii deþinuþi pentru o nevoie, aºa cum sunt câinii de vânãtoare sau câinii
pentru paza grãdinilor, vitelor etc., sunt exceptaþi de la aceastã preascripþie.
Într-un hadis general acceptat, Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-
l miluiascã! - a zis: “Aceluia care are un câine, afarã de câinele de
vântoare sau [pentru paza] grãdinii sau a vitelor i se scade în
fiecare zi câte un qirat3 din rãsplata lui”4.

Pornind de la acest hadis, unii legiºti au apreciat cã deþinerea câinilor este
nerecomandabilã, dar nu este interzisã (haram), fiindcã ceea ce este haram este
interzis a fi deþinut în orice stare, indiferent dacã rãsplata scade sau nu.

Interzicerea deþinerii câinilor în case nu înseamnã cã trebuie sã ne purtãm
cu asprime faþã de ei sau trebuie sã-i omorâm. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Dacã nu ar fi ºi câinii o comunitate dintre
comunitãþile [de pe acest pãmânt], aº fi poruncit ca ei sã fie

1 Relatat de Abu Dawud ºi de At-Tirmizi (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
3 Articol scris de profesorul german Gerhard Vantastamer, apãrut în revista germanã Kosinos, a

cãrui traducere a fost preluatã din rezista Nur al-Islam (Lumina Islamului), numãrul pe luna rabi' as-sani,
tomul II (N.A.)
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Din punct de vedere medical - ºi acesta este aspectul care ne intereseazã
în studiul de faþã - primejdiile care ameninþã sãnãtatea ºi viaþa omului din cauza
deþinerii câinilor ºi a jocului cu ei nu sunt de neglijat. Mulþi oameni au plãtit
scump preþul nesãbuinþei lor, cãci tenia pe care o poartã câinii a fost cauza unor
boli cronice incurabile, ba în multe cazuri a pricinuit chiar moartea celor afectaþi
de bolile transmise de el.

Acest vierme este un parazit de forma unei panglici care poartã numele
de tenie caninã. Ea apare la om, ca ºi la animale - îndeosebi la porci - sub
forma unor pustule, dar nu este pe deplin dezvoltatã decât la câine, la ºacal, la
lup ºi este rar gãsitã la pisicã. Ea se deosebeºte de celelalte soiuri de tenii prin
faptul cã este foarte micã, aproape invizibilã ºi nu s-a ºtiut nimic despre ea
decât în ultimii ani...” Apoi autorul continuã:

“Fazele apariþiei teniei canine au particularitãþi unice în zoologie. Dintr-un
singur ou ies numeroase capete de viermi, împreunã cu ulceraþiile rezultate din
ele. Din ouã diferite pot sã aparã pustule total diferite una de alta. Capetele
viermilor care se nasc din aceste ulceraþii se transformã în viermi deplin formaþi
în intestinele câinilor, în vreme ce la om ºi la alte animale nu apar decât pustule
ºi ulceraþii noi, total diferite de tenie. Ulceraþia la animal nu depãºeºte decât
rareori dimensiunile unui mãr. Dar cu toate acestea, se constatã cã greutatea
ficatului creºte în mod considerabil, de cinci pânã la zece ori faþã de greutatea
normalã. La om, el ajunge la dimensiunile pumnului sau capului unui copil mic
ºi se umple de un lichid galben, cântãrind între 10 - 20 ratli.

La om se instaleazã în majoritatea cazurilor în ficat ºi apare în forme
multiple foarte diferite, dar de multe ori se mutã ºi în plãmâni, muºchi, splinã,
rinichi ºi chiar în cutia cranianã, forma ºi alcãtuirea ei fiind mult schimbatã, aºa
încât specialiºtilor le-a fost greu sã o distingã pânã de curând.

În orice caz, aceastã ulceraþie reprezintã o primejdie sigurã pentru
sãnãtatea ºi pentru viaþa celui afectat de ea. Dar ceea ce face lucrurile sã fie ºi
mai grave este faptul cã ajungerea noastrã la cunoaºterea fazelor istoriei vieþii
sale ºi a modului apariþiei ºi formãrii sale nu ne-a ajutat pânã în momentul de
faþã sã gãsim cãile de tratare a acestei maladii. Uneori aceºti paraziþi pot sã
moarã de la sine. Motivul acestei situaþii par sã fie substanþele pe care le secretã
organismul ºi care acþioneazã pentru exterminarea acestor paraziþi. Recent s-a
confirmat cã organismul uman secretã în astfel de cazuri substanþe din cauza

1 Acest articol a fost scris în anul 1960, adicã în anul în care a apãrut prima ediþie a acestei cãrþi.



117

YUSUF AL-QARDAWI

risipite în toate colþurile. Trebuie, de asemenea, pregãtite vase speciale pentru
hrana câinilor, care nu trebuie sã fie lãsaþi sã lingã farfuriile pe care le foloseºte
omul sau sã intre în magazine alimentare, în pieþe sau în restaurante. În
general, trebuie luate mãsuri de precauþie pentru evitarea totalã a intrãrii lor în
contact cu ceea ce mãnâncã ºi bea omul”.

În concluzie, aþi vãzut cum a interzis profetul Muhammed - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - intrarea în contact cu câinii ºi cum a avertizat
ca ei sã nu fie þinuþi lângã om ºi casã, dacã nu este nevoie de ei? Aþi vãzut cum
învãþãturile arabului neînvãþat Muhammed, concordã cu descoperirile cele mai
recente la care au ajuns ºtiinþa contemporanã ºi medicina modernã? Nu putem
sã încheiem decât reamintind ºi noi ceea ce spune Coranul:

“[Muhammed] Nu rosteºte nimic dupã pofta lui! / El [Coranul]
nu este decât o revelaþie trimisã” (An-Najm: 3-4).

4. DOMENIUL AGONISIRII ªI AL MESERIILOR

“El este Cel care v-a fãcut pãmântul supus. Deci strãbateþi
întinderile sale. ªi mâncaþi din înzestrarea Lui!” (Al-Mulk: 15).

Acesta este principiul Islamului. Allah a pregãtit pãmântul ºi l-a fãcut
supus omului, iar el se cuvine sã tragã foloase din aceastã binefacere ºi sã caute
în toate colþurile lui harul lui Allah.

Nemunca celui capabil este haram

Musulmanului nu-i este îngãduit sã leneveascã ºi sã nu caute cele
necesare subzistenþei sale, sub pretextul cã s-ar dedica exclusiv adorãrii sau cã s-
ar bizui pe Allah, pentru cã nu plouã din cer aur ºi argint.

De asemenea, nu-i este permis sã se bazeze pe pomana pe care o
primeºte, câtã vreme el are capacitatea de a munci pentru a se întreþine pe
sine, familia lui ºi pe cei aflaþi în îngrijirea sa. Profetul Islamului spune în aceastã

1 Relatat de At-Tirmizi (N.A.)
2 Relatat de Al-Bayhaqi ºi de Ibn Khuzayma (N.A.)
3 Relatat de At-Tirmizi (N.A.)
4 General acceptat (N.A.)
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decât într-una din urmãtoarele trei [situaþii]: Un om care a suferit
pierderi pentru împãcarea [oamenilor] ºi cerºitul îi este lui îngãduit
pânã ce-ºi va dobândi [ce a pierdut], iar dupã aceea trebuie sã se
opreascã; omul a cãrui avere a fost lovitã de o nenorocire ºi cãruia îi
este îngãduit sã cerºeascã pânã ce va dobândi cele de care are nevoie
pentru a-ºi duce zilele; omul care este încercat de o nevoie [atât de
mare] încât trei înþelepþi din neamul sãu vor zice: Cutare este la mare
nevoie! ªi-i este lui îngãduit sã cerºeascã pânã ce va dobândi cele de
care are nevoie pentru a-ºi duce zilele. În orice alte situaþii decât
acestea, cerºitul, o, Qabis! înseamnã lucru oprit ºi cel care o face
mãnâncã lucruri oprite!”.1

Demnitatea se aflã în muncã

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - respinge ideea
desconsiderãrii de cãtre unii oameni a unor meserii ºi activitãþi ºi-i învaþã pe
companionii sãi cã demnitatea se aflã în muncã, orice muncã, în vreme ce în
bizuirea pe ajutorul altora se aflã numai umilinþã, atunci când spune: Este mai
bine pentru oricare dintre voi sã ia o funie ºi sã lege cu ea o
încãrcãturã de vreascuri în spinare, pe care s-o vândã, decât sã
cerºeascã de  la oameni, cãci unii dintre ei îi dau ceva, iar alþii nu-i dau
nimic”.2

Musulmanului îi este îngãduit sã câºtige din cultivarea pãmântului, din
meºteºuguri, din comerþ sau din orice meserie sau îndeletnicire, câtã vreme
aceasta nu se bazeazã pe ceva care este intezis, sau favorizeazã ceva care este
interzis.

Câºtigul din cultivarea pãmântului

În Coranul cel sfânt, Allah Preaînaltul menþioneazã, referindu-se la harul

1 Adicã din nori (N.T.)
2 Ca în spicele de grâu, orz etc. (N.T.)
3 Din norii de ploaie (N.T.)
4 Prin plantele care au rãsãrit din el (N.T.)
5 Cum sunt fructele ºi cerealele (N.T.)
6 A creat pe pãmânt cele de trebuinþã pentru fãpturile pe care omul nu le hrãneºte ºi de care nu se

intereseazã (N.T.)
7 Adicã la termenele stabilite pentru fiecare dintre ele (N.T.)
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“Nu este musulman care  sã planteze pomi sau care sã cultive plante,
din care sã mãnânce pãsãrile sau omul, fãrã ca acesta sã fie socotitã o
milostenie de la El”.2

" Nu existã musulman care sã planteze ceva fãrã ca ceea ce se
mãnâncã din aceasta sã nu fie milostenie din partea lui ºi ceea ce se
furã din aceasta sã nu fie milostenie din partea lui ºi ceea ce se
pierde din aceasta sã nu fie milostenie din partea lui pânã în Ziua
Învierii".

Sensul hadisului este acela cã rãsplata va dura câtã vreme cineva va
mânca din pomi sau din culturi sau va trage foloase din ele, chiar dacã ar muri
cel care a plantat pomii sau a cultivat plantele sau dacã ele trec din
proprietatea lui în proprietatea altcuiva. Învãþaþii teologi au spus: Generozitatea
lui Allah este atât de mare încât efectul bun al unei acþiuni va continua sã fie
rãsplãtit ºi dupã moartea omului care a iniþiat-o aºa cum a fost rãsplãtit în
timpul vieþii, în legãturã cu ºase lucruri: pomana care continuã sã mai fie
folositã, ºtiinþa din care se trag foloase, bãiatul evlavios care se roagã pentru el,
pomii, culturile agricole sau instalarea pentru pãzirea graniþei de duºmani.

S-a relatat cã un bãrbat a trecut pe lângã Abu ad-Darda’ - Allah fie
mulþumit de el! - care sãdea o nucã ºi i-a zis lui: Mai sãdeºti tu nuca asta când
eºti atât de bãtrân ºi ºtii cã [pomul care va creºte din ea] nu va da roade decât
dupã atâþia ºi atâþia ani? Dar Abu ad-Darda’ i-a rãspuns: Nu-i nici o nenorocire
dacã eu primesc rãsplata pentru el ºi altcineva o sã mãnânce din el.

Iar unul dintre companionii Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a zis: L-am auzit pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - chiar cu urechile mele zicând: “Acela care sãdeºte un pom
ºi-l îngrijeºte cu rãbdare pânã ce el dã roade va avea milostenie de la
Allah Preaputernicul ºi Preaînaltul pentru toate roadele ce vor fi luate
din el”.

Unii învãþaþi teologi au dedus din aceste hadise ºi altele asemãnãtoare cu
ele cã agricultura  este cel mai bun dintre toate câºtigurile, în vreme ce alþii au
afirmat cã meºteºugurile ar fi mai bune, iar alþii au zis cã negoþul ar fi mai bun.

Unii cercetãtori au afirmat cã lucrurile diferã în funcþie de situaþie: acolo
unde este nevoie mai mare de hranã, agricultura este mai bunã, pentru a
asigura oamenilor cele de trebuinþã, acolo unde este nevoie de o prãvãlie, în
locurile îndepãrtate de drumuri - de pildã - negoþul este mai bun, iar acolo unde
este nevoie de meserii acestea sunt mai bune.1

1 Vezi A-Qastalani despre Al-Bukhari (N.A.)
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Aºadar, alãturi de agriculturã, este nevoie ºi de alte îndeletniciri ºi de
meºteºuguri, cu care se întregesc elementele necesare  vieþii, valorile
comunitãþii libere ºi statului puternic ºi bogat. Meseriile ºi meºteºugurile nu sunt
numai un lucru permis de Legea Islamului, ci sunt ºi datorii colective ale religiei
musulmanilor, aºa dupã cum au stabilit imamii ºi savanþii teologi, fiindcã în
comunitatea islamicã trebuie sã existe cunoscãtori ai tuturor ºtiinþelor ºi
meºteºugurilor, cãci dacã lipseºte un domeniu al ºtiinþei sau un meºteºug ºi nu
existã persoane pregãtite sã-l exercite, vina revine întregii comunitãþi ºi
îndeosebi cârmuitorilor.

Imamul Al-Ghazali a zis: “În ceea ce priveºte datoria colectivã, aceasta
este orice ºtiinþã la care nu se poate renunþa pentru asigurarea existenþei
acestei lumi. Aºa este, de pildã, medicina necesarã pentru asigurarea
supravieþuirii oamenilor, sau aºa este aritmetica, necesarã pentru afacerile
comerciale, testatarea ºi împãrþirea moºtenirilor. Acestea sunt ºtiinþe care dacã
nu ar exista cineva care sã le cunoascã, populaþia þãrii ar avea de suferit. Iar
dacã existã cineva care sã le cunoascã, acesta este lucru suficient ºi ceilalþi sunt
absolviþi de obligaþie. Sã nu se mire nimeni de vorbele noastre, cãci medicina ºi
aritmetica se numãrã printre datoriile colective. Tot printre datoriile colective se
numãrã ºi meseriile de bazã aºa cum sunt lucrarea pãmântului, þesãtoria,
creºterea vitelor, ba chiar punerea ventuzelor ºi croitoria, cãci dacã din þarã ar
lipsi cel priceput la punerea ventuzelor, s-ar grãbi pieirea locuitorilor ei
ameninþaþi de moarte. Cel care a trimis boala a trimis ºi leacul ºi a cãlãuzit la
folosirea lui ºi a pregãtit cele necesare pentru folosirea lui ºi de aceea nu se
cuvine ca oamenii sã se expunã la pieire ca urmare a neglijãrii lui.”2

Coranul a menþionat numeroase îndeletniciri pe care le-a considerat a fi
binefaceri ale lui Allah. Astfel, în legãturã cu David se relateazã:

3 Temple (N.T.)
4 Chipuri cioplite sau turnate din bronz ºi alte materiale, sau gravate, cãci pe vremea lui Solomon ºi

dupã legea lui reprezentarea chipurilor nu era interzisã. (N.T.)
5 Dhu-l-Qarnayn (N.T.)
6 Cu muncitori, meseriaºi, materiale ºi unelte (N.T.)
7 Pentru a se aprinde focul (N.T.)
8 Pentru a intra în aliaj cu fierul ºi a consolida construcþia (N.T.)
9 Neamurile Yagog ºi Magog (N.T.)

1 De loviturile îndreptate împotriva voastrã în timpul luptei (N.A.)
2 Aramã topitã (N.T.)
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trimiterea  trimiºilor Sãi la neamul omenesc ºi înzestrarea lor cu cãrþile pe care
le-a revelat lor, Allah Preaînaltul grãieºte:

“ªi am fãcut sã pogoare fierul, în care se aflã putere mare ºi
foloase pentru oameni” (Al-Hadid: 25).

ªi nu este de mirare cã sura în care apare acest verset se numeºte “Surat
al-Hadid”, adicã “Sura fierului”.

Orice meserie sau îndeletnicire care satisface o nevoie a societãþii sau îi
aduce un folos real este o faptã bunã, dacã cel care o practicã are o intenþie
bunã ºi o exercitã aºa cum porunceºte Islamul.

Islamul a elogiat meserii la care oamenii privesc cu dispreþ. De obicei,
oamenii nu dau atenþie unor îndeletniciri cum este pãstoritul ºi nu le privesc cu
respect, dar Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
zis: «"Allah nu a trimis nici un profet care sã nu fi fost pãstor de oi”.
Au zis: "ªi tu, Trimis al lui Allah?" A rãspuns: “Da! Le pãºteam în
schimbul câtorva qiraþi pentru locuitorii oraºului Mekka”».1 Muhammed,
Trimisul lui Allah ºi ultimul dintre profeþi, a pãstorit oile care nu erau ale sale ºi
o fãcea în  schimbul unei simbrii pentru locuitorii Mekkãi. El le spune acest
lucru discipolilor sãi pentru a-i învãþa cã numai cei care muncesc se pot lãuda, ºi
nu cei îmbuibaþi ºi cei care nu lucreazã nimic.

Coranul ne relateazã ºi povestea lui Moise care a lucrat în schimbul unei
simbrii la un bãtrân, vreme de opt ani, urmând sã-i dea pe una din fiicele sale
de soþie. ªi s-a adeverit prezicerea fetei bãtrânului, fiindcã:

«A zis una dintre ele: “Tatã, ia-l cu simbrie, cãci cel mai bun pe
care-l poþi lua cu simbrie este cel puternic ºi vrednic de încredere!”»
(Al-Qasas: 26).

Ibn ‘Abbas a relatat cã David a fost meºter de zale, Adam a fost plugar,
Noe a fost tâmplar, Idris a fost croitor, iar Moise a  fost pãstor.2

Se cuvine ca musulmanul sã fie mândru de meseria lui, cãci fiecare profet
a practicat o meserie. Iar în As-Sahih se relateazã: “Nimeni nu a mâncat
niciodatã hranã mai bunã decât cea provenitã din truda mâinilor sale.
David, profetul lui Allah, mânca din truda mâinilor sale”.3

Meserii ºi îndeletniciri pe care Islamul le respinge

Existã meserii ºi îndeletniciri a cãror practicare este interzisã de Islam din

1 Tafsir de Al-Fakhr ar-Razi, vol.23, p.320 (N.A.)
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naturã sã stârneascã instinctele, aºa cum ar fi cântecele deºucheate sau
reprezentãrile obscene ºi nimic altceva de acest fel, chiar dacã unii îi spun
“artã”, iar alþii îl socotesc “progres” sau recurg la alte expresii derutante.

Islamul a interzis orice relaþii de naturã sexualã în afara cãsãtoriei, a
interzis orice vorbã sau faptã care deschide calea cãtre o relaþie opritã. Acesta
este secretul interzicerii de cãtre Coran a preacurviei prin aceste cuvinte:

“ªi nu vã apropiaþi de preacurvie, cãci ea este o josnicie! ªi
rãu drum este ea!” (Al-’Isra’: 32).

Aºadar, el nu s-a limitat la interzicerea preacurviei, ci a oprit chiar ºi
numai de la apropierea de ea.

ªi toate modalitaþile de provocare pe care le-am pomenit ºi pe care
oamenii le cunosc înseamnã apropiere de pãcat, înseamnã ispitire ºi ademenire
la el ºi aceasta este un lucru foarte rãu.

C. Confecþionarea statuetelor ºi altele asemãnãtoare cu ea

Dacã Islamul interzice deþinerea statuilor - aºa cum am arãtat mai îna-
inte - , cu atât mai mult el interzice confecþionarea lor.

Al-Bukhari a relatat, preluând de la Sa’id bin abi al-Hasan, cã acesta a
zis: Mã aflam la Ibn ‘Abbas, când a venit un bãrbat la el ºi i-a zis: Ibn ‘Abbas,
eu trãiesc din meºteºugul ºi truda mâinilor mele. Eu fac chipuri ca acestea!
Atunci, Ibn ‘Abbas i-a rãspuns lui: Eu nu-þi spun decât ceea ce am auzit de la
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Eu l-am auzit pe el
zicând aºa: “Pe acela care plãsmuieºte un chip, Allah îl va chinui pânã
ce îi va da duh suflând în el ºi nu va izbândi nicicând sã-i dea suflet!”
Omul s-a umflat atunci în pene, plesnind de mânie, dar Ibn ‘Abbas l-a povãþuit:
Vai de tine! Dacã þii neapãrat sã meºteºugeºti ceva, atunci fã acest pom sau
orice alt lucru care nu are suflare!”.1

La fel se pune ºi problema confecþionãrii de idoli ºi de altele
asemãnãtoare cu ei.

În ceea ce priveºte picturile ºi fotografiile, am arãtat deja cã îngãduirea
lor este mai aproape de spiritul legii divine (ºari’a) sau cã în cel mai rãu caz ele
sunt tolerate dar cu condiþia ca imaginea respectivã sã nu reprezinte ceva care
este interzis de Islam, aºa cum ar fi punerea în evidenþã a detaliilor ispititoare
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Iar aceastã realitate este asociatã uneori cu trimiterea vânturilor:
“ªi printre semnele Sale1 sunt [acela cã El] trimite vânturile

de bine vestitoare, pentru ca sã vã facã sã gustaþi din îndurarea Sa
ºi pentru ca sã pluteascã la porunca Sa corãbiile, pentru ca sã
cãutaþi harul Sãu. Poate cã voi veþi fi mulþumitori!” (Ar-Rum: 46).

Coranul repetã acest lucru, reamintind de binefaceri ºi atrãgând atenþia
asupra tragerii de foloase din ele pânã într-atât încât face din corãbii minuni
care demonstreazã existenþa lui Allah, puterea ºi înþelepciunea Sa:

“Corãbiile care plutesc pe mãri cu ceea ce foloseºte oamenilor”
(Al-Baqara:164).

“ªi printre semnele Sale sunt corãbiile de pe mare, ce
seamãnã cu munþii” (Aº-ªura: 32).

Allah le-a amintit locuitorilor Mekkãi de binecuvântarea Lui asigurându-le
acele condiþii care au fãcut din oraºul lor un centru comercial important al
Peninsulei Arabe:

“Dar oare nu le-am stabilit Noi un loc sacru ºi sigur, în care se
aduc roduri de toate soiurile, spre folos din partea Noastrã?” (Al-
Qasas: 57).

“Doamne, eu am aºezat o parte din urmaºii mei într-o vale
fãrã verdeaþã2, în apropiere de Casa Ta cea Sfântã. Doamne, pentru
a împlini ei Rugãciunea! ªi fã inimile unor oameni sã încline cu
dragoste cãtre ei ºi dã-le lor din roade spre vieþuire, poate cã ei vor
fi mulþumitori3!” (Ibrahim: 37)

Allah le-a amintit celor din neamul Qurayº de binecuvântarea lui
asigurându-le condiþiile potrivite pentru douã cãlãtorii comerciale în cursul unui
an: cãlãtoria de iarnã în Yemen ºi cãlãtoria de varã în ªam,4 în care ei porneau
liniºtiþi datoritã asigurãrii de cãtre ei a pazei ºi îngrijirii templului Al-Ka’aba. De
aceea, ei Îi sunt datori cu mulþumiri lui Allah pentru binecuvântarea Sa,
adorându-L numai pe El, Stãpânul Casei [Sfinte]5 ºi al harului revãrsat asupra
lor:

“Pentru obiceiul [neamului] Qurayº, / Obiceiul lor pentru
cãlãtoria de iarnã ºi cea de varã, / Sã-L adore ei pe Stãpânul acestei
Case,6 / Care-i hrãneºte, pãzindu-i de foame ºi-i fereºte pe ei de

3 Relatat de Ibn Maja ºi Al-Hakim (N.A.)
4 Relatat de Al-Hakim ºi de At-Tirmizi cu un lanþ de transmiþãtori bun (N.A.)

1 Obosite ºi slãbite din pricina drumului lung (N.T.)
2 Avantajele provenind din negoþul pe care-l fac în timpul sezonului Pelerinajului (N.T.)
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cel care ia parte la lupta sfântã ºi se sacrificã pe calea lui Allah, fiindcã
experienþele de viaþã ne-au confirmat cã lupta sfântã nu are loc numai pe
câmpul de luptã, ci ºi pe tãrâmul economiei.

Negustorilor li s-a permis acestã poziþie înaltã la Allah ºi aceastã rãsplatã
bogatã în Viaþa de Apoi pentru cã negoþul în cele mai multe cazuri atrage dupã
sine lãcomia ºi cãutarea câºtigului prin orice mijloace, cãci banii aduc dupã ei
bani, iar câºtigul atrage dupã sine un câºtig mai mare, iar acela care rãmâne în
limitele cinstei este un luptãtor care a izbândit în luptã cu poftele ºi care meritã
poziþia pe care o au participanþii la lupta sfântã.

Totodatã, negoþul este de naturã sã-i cufunde pe cei care-l practicã
într-un vârtej al cifrelor ºi calculelor referitoare la capital ºi la beneficii într-atât
încât aflãm cã în perioada Profetului a venit o caravanã cu mãrfuri în vreme ce
el rostea predica ºi îndatã ce au auzit de sosirea ei, oamenii s-au îndepãrtat de
el, îndreptându-se spre locul unde poposise caravana. Atunci Allah a revelat
cuvintele prin care i-a dojenit pe ei:

«ªi dacã vãd ei un negoþ1 sau o petrecere2, atunci se împrãºtie
ei înspre ea3 ºi te lasã pe tine în picioare4. Spune: “Ceea ce se aflã
la Allah este mai bun decât petrecerea ºi decât negoþul, iar Allah
este Cel mai bun Înzestrãtor!”» (Al-Jumu’a: 11).

Acela care este capabil sã rãmânã în acest vârtej cu credinþa puternicã,
precum ºi cu inima plinã de frica lui Allah, este demn sã se afle alãturi de
profeþii ºi martirii pe care-i binecuvânteazã Allah.

Este de ajuns sã menþionãm în legãturã cu atitudinea Profetului - pacea
asupra lui! - faþã de negoþ faptul cã aºa cum el s-a interesat de latura spiritualã
ºi a înãlþat moscheea sa din Medina, în semn de evlavie ºi de mulþumire adusã
lui Allah, pentru ca ea sã fie loc de adoraþie, universitate pentru ºtiinþã, casã de
propovãduire ºi centru al statului, tot astfel s-a preocupat ºi de latura economicã
ºi a organizat o piaþã islamicã, în care evreii nu mai aveau putere ºi influenþã,
aºa cum avuseserã în piaþa neamului Qaynaqa mai înainte. Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a stabilit personal rânduielile acestei pieþe ºi a
continuat sã o supravegheze ºi sã dea instrucþiuni ºi îndrumãri în legãturã cu ea,
ferind-o de înºelare, de vânzarea cu lipsã ºi de monopol, aºa cum vom arãta în
cadrul expunerii noastre despre “relaþiile comerciale” din capitolul intitulat
“Ceea ce este permis ºi interzis în viaþa publicã a credinciosului musulman”.

Printre companionii Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
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facã sã uite de pomenirea lui Allah. În schimb, locuitorii celor mai multe regate
ºi state europene creºtine ºovãiau în Evul Mediu datoritã unei confruntãri
confuze între ideea mântuirii, adicã a izbãvirii sufletului de pãcatul în care s-ar fi
cufundat dacã s-ar fi opus opiniilor clerului ºi s-ar fi ocupat cu anumite
meºteºuguri sau cu negoþul, ºi între riscul de a cãdea sub incidenþa blestemului
care s-ar fi abãtut asupra oamenilor, dacã ei ar fi îndrãznit sã înfrunte
învãþãturile teologilor ºi sã lucreze în diverse meserii ºi meºteºuguri sau în
comerþ. Iar pãcatul nu era doar o faptã rea pentru care cel care o sãvârºea
primea o anumitã pedeapsã, ci era - aºa cum li se spunea oamenilor atunci -
un pãcat veºnic ºi un blestem continuu, atât pe pãmânt cât ºi în cer, atât în
aceastã viaþã cât ºi în Viaþa de Apoi.

Sfântul Augustin spunea: “Practicarea unor activitãþi [afaceri] este un
pãcat, fiindcã se îndepãrteazã sufletul de la Adevãrul care este Dumnezeu”.

Iar altcineva spunea: Persoana care cumpãrã un lucru pentru a-l vinde în
aceastã stare, fãrã a-i aduce nici un fel de modificare, intrã în tagma cumpãrã-
torilor ºi vânzãtorilor excluºi din incinta lãcaºului sacru.

Aceste aserþiuni sunt o prelungire logicã a învãþãturilor sfântului Pavel
care a hotãrât cã “Un creºtin nu trebuie sã aibã vreun conflict juridic cu fratele
sãu creºtin. Aºadar, nu se cuvine ca între creºtini sã existe un comerþ activ”.1

Comerþul interzis

Islamul, în schimb, nu a interzis decât comerþul care are ca rezultat
nedreptãþirea, înºelarea, exploatarea sau rãspândirea unui lucru de la care
opreºte Islamul.

Negoþul cu bãuturi sau droguri, cu carne de porc, cu idoli sau statui ºi cu
altele asemãnãtoare cu acestea este interzis de Islam, este un negoþ oprit, pe
care Islamul nu-l acceptã, ºi orice câºtig rezultat din el este un câºtig ilicit ºi
pãgubitor, iar orice carne a crescutã din acest câºtig ilicit va avea parte de foc.
Sinceritatea ºi etica acestui neguþãtor nu pot justifica negoþul lui cu aceste

1 Relatat de At-Tirmizi, Ibn Hannan ºi Al-Hakim. Iar At-Tirmizi l-a socotit bun ºi autentic (N.A.)
2 Relatat de At-Tabarani (N.A.)
3 Relatat de Muslim ºi de alþii (N.A.)
4 Relatat de Ibn Habban în Sahih-ul sãu (N.A.)
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comunitãþii islamice!
Sã se fereascã sã vândã lipsã la mãsurã sau la greutate, cãci
“Vai acelora care înºalã la mãsurã” (Al-Mutaffifun: 1).
Sã se fereascã de monopolizare, pentru ca Allah ºi Trimisul Sãu sã nu îl

respingã!
Sã se fereascã de camãtã, cãci Allah îl va nimici! Într-un hadis se

relateazã: “Un dirham provenit din camãtã cu ºtirea omului este mai rãu
decât treizeci ºi ºase de adultere!”1

Toate acestea vor fi detaliate în capitolul despre “relaþiile comerciale”.

Ocuparea de funcþii

Musulmanul are dreptul sã-ºi dobândeascã mijloacele de trai ºi din
ocuparea unei funcþii, fie la stat, fie la o instituþie, fie la o persoanã, cu condiþia
sã fie pregãtit pentru a suporta rãspunderile decurgând din activitatea sa ºi   sã-
ºi îndeplineascã îndatoririle ce-i revin, însã nu se cuvine ca el sã se ofere sã
îndeplineascã o activitate pentru care nu are calificarea necesarã, mai ales când
este vorba de funcþii în conducerea statului sau în domeniul justiþiei.

Abu Hurayra - Allah fie mulþumit de el! - a transmis cã Profetul - Allah sã-
-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Vai conducãtorilor ºi
cârmuitorilor ºi vai tezaurarilor, în Ziua Judecãþii niºte oameni vor dori
ca ei sã fi fost agãþaþi de pletele lor în constelaþii astfel încât sã atârne
între cer ºi pãmânt dar sã nu  fi dobândit o funcþie!”2

Iar despre Abu Dhurr s-a relatat cã a transmis: Am zis: O, Trimis al lui
Allah! Nu mã numeºti ºi pe mine guvernator [într-o provincie]? ªi mi-a rãspuns,
bãtându-mã uºor cu mâna pe umãr: Abu Dzar! Tu eºti cam slab... Aceasta
este o datorie mare, iar în Ziua de Apoi va fi ruºine ºi regret! Nu vor
scãpa de asta decât aceia care o vor primi pe drept ºi o vor împlini
dupã cum se cuvine!”3

Iar Profetul - pacea asupra lui! - a zis: “Din trei judecãtori unul
ajunge în Rai ºi doi în Iad. Cel care va ajunge în Rai este un om care a
cunoscut dreptul ºi a judecat dupã el, în vreme ce un om care a

2 General acceptat (N.A.)
3 Relatat de Abu Dawud ºi At-Tirmizi (N.A.)

1 Relatat de Abu Dawud, At-Tirmizi ºi Ibn Maja (N.A.)
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purtarea unui rãzboi îndreptat împotriva musulmanilor, nu-i este îngãduit sã
lucreze ca funcþionar într-un organism îndreptat împotriva Islamului sau care
luptã împotriva musulmanilor.

De asemenea, este interzisã exercitarea unei funcþii care favorizeazã
nedreptatea sau sãvârºirea a ceea ce este oprit, aºa cum ar fi activitatea
cãmãtãreascã, lucrul într-un magazin de bãuturi alcoolice, într-un bar, într-un
local de distracþii etc.

Toþi aceºtia nu vor fi scutiþi de pãcat pentru cã nu ar sãvârºi în mod
nemijlocit ceea ce este oprit. Ne-am referit în altã parte la faptul cã, în
conformitate cu unul dintre principiile Islamului, facilitarea pãcatului este un
pãcat. În virtutea acestui principiu Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - i-a blestemat pe cei care înregistreazã un contract de camãtã ºi pe
cei care sunt martori la încheierea lui, la fel cum l-a blestemat pe acela care o
încaseazã. Tot astfel, l-a blestemat pe cel care stoarce strugurii pentru vin ºi pe
cel care îl oferã sã fie bãut la fel cum l-a blestemat pe cel care-l bea.

Toate acestea sunt valabile cu excepþia situaþiei în care musulmanul este
constrâns de o necesitate sã-ºi dobândeascã hrana din astfel de îndeletniciri. Într-
o astfel de situaþie, îndeplinirea muncii respective fãrã dorinþã poate sã dureze
cât timp dureazã necesitatea, el cãutând în acest interval de timp o altã
activitate pânã ce Allah îl va ajuta sã obþinã un câºtig permis (halal), departe de
pãcatele decurgând din ceea ce este interzis (haram).

Musulmanul trebuie sã stea departe de lucrurile asupra cãrora existã
suspiciuni, din care rezultã slãbirea religiei ºi a credinþei, oricât de mare ar fi
câºtigul dobândit din ele.

Profetul - pacea asupra lui! - a zis: “Lasã ceea ce îþi stârneºte îndoieli
pentru ceea ce nu-þi stârneºte îndoieli!”.1

ªi tot el a zis: “Robul nu va ajunge la treapta celui evlavios decât
atunci când din precauþie va renunþa la lucrurile în legãturã cu care are
îndoieli în favoarea acelora asupra cãrora nu are nici un fel de
îndoieli”.2

Norma generalã în chestiunile legate de câºtig

Norma generalã în legãturã cu câºtigul este aceea cã Islamul nu permite
fiilor sãi sã câºtige bani în orice mod ºi prin orice mijloace, ci face distincþie între
metodele licite ºi cele ilicite de dobândire a mijloacelor de trai, þinând seama de
interesul comun. Aceastã distincþie se bazeazã pe principiul conform cãruia toate
mijloacele în care individul nu dobândeºte un avantaj decât pe seama pierderii
altcuiva sunt ilicite, în vreme ce mijloacele prin care indivizii realizeazã avantaje
prin consimþãmânt reciproc ºi echitate sunt licite.

Acest principiu este pus în evidenþã de urmãtoarele versete revelate de
Allah Preaînaltul:

“O, voi cei care credeþi! Nu vã mâncaþi averile voastre unii
altora pe nedrept, doar dacã este un negoþ [legal], cu bunã învoiala
voastrã! ªi nu vã ucideþi voi înºivã! Allah este Îndurãtor cu voi! /
Însã cel care sãvârºeºte aceasta prin necumpãtare ºi fãrãdelege, pe

1 Abu al-'Ala' al-Mawdudi, 'Usus al-iqtisad "Bazele economiei", p.152 (N.A.)
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cãrora are voie sã acþioneze - fãrã a recurge nici la oprimarea demnã de
dispreþ a instinctelor, nici la lãsarea lor libere, fãrã nici un fel de stavilã - aºa
cum este situaþia în religiile divine care au interzis viaþa în concubinaj ºi au
orânduit cãsãtoria, ºi cu deosebire în Islam, care a recunoscut instinctul ºi i-a
îngãduit manifestarea într-un cadru permis (halal), interzicând traiul în castitate
ºi izolarea femeilor, tot aºa cum a interzis în modul cel mai categoric, ºi
preacurvia împreunã cu toate consecinþele ce decurg din ea ºi cu toate acþiunile
ce provoacã sau deschid calea spre preacurvie.

Aceastã ultimã atitudine este atitudinea cea mai potrivitã, corectã ºi de
mijloc, pentru cã dacã nu s-ar fi orânduit cãsãtoria, instinctul nu ºi-ar fi putut
îndeplini rolul în asigurarea continuitãþii speciei umane, iar dacã s-ar fi interzis
concubinajul ºi nu s-ar fi impus legãtura bãrbatului cu o anumitã femeie, nu ar
fi existat familia, în condiþiile cãreia se formeazã sentimente sociale alese, cum
sunt prietenia, îndurarea, afecþiunea, dragostea ºi altruismul, iar dacã nu ar fi
existat familia, nu ar fi apãrut nici societatea ºi nu ºi-ar fi urmat calea sa cãtre
progres ºi desãvârºire.

Sã nu vã apropiaþi de preacurvie!

Nu este de mirare sã constatãm cã toate religiile divine interzic
preacurvia ºi luptã împotriva ei. Islamul - ultima dintre acestea - a interzis-o în
modul cel mai categoric ºi a prevenit asupra apropierii de ea, fiindcã aceasta
duce la amestecul între rude, la provocarea de daune descendenþilor, la
descompunerea familiilor, la rãspândirea bolilor venerice, la tirania poftelor ºi la
descompunerea moralã. Adevãr a grãit Allah atunci când a spus:

“ªi nu vã apropiaþi de preacurvie, cãci ea este o josnicie! ªi
rãu drum este ea!” (Al-’Isra': 32).

Islamul - aºa cum ºtim - atunci când interzice un lucru, închide ºi cãile
care ar putea duce la el, interzice toate mijloacele ºi premisele care conduc
spre el.

Islamul a interzis tot ceea ce ar fi de naturã sã stârneascã instinctele
latente, sã deschidã o cale cãtre ispitirea bãrbatului sau a femeii, sã ispiteascã
la fapta neruºinatã, sã apropie de ea sau sã uºureze calea cãtre ea,
împiedicând prin aceasta pretextul ºi prevenind stricarea.
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1 An-Nawawi a zis: Se au în vedere rudele soþului, în afarã de pãrinþii ºi fiii lui, întrucât soþiei nu-i
este îngãduitã cãsãtoria cu ei; aceºtia pot rãmâne singuri cu ea, fãrã sã li se prescrie moartea. Sunt avuþi
în vedere fratele, nepotul, unchiul ºi alþii asimilaþi cu aceºtia, cu care soþiei i-ar fi permis sã se cãsãtoreascã
dacã nu ar fi mãritatã. Al-Maziri a apreciat cã prin ruda soþului, în acest hadis a fost avut în vedere socrul,
dar el a fost pomenit pentru a atrage atenþia asupra opririi altora. Vezi Fath al-Bari, vol.XI, p.344 (N.A.)

reþinere, spre deosebire de cel care este strãin de ea.
Chestiunea se pune astfel în legãturã cu bãrbaþii rude ale soþiei, alþii

decât cei cu care îi este permis sã se cãsãtoreascã, aºa cum sunt verii ei din
partea unchilor ºi mãtuºilor. Toþi aceºtia nu au voie sã rãmânã singuri cu ea.

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Feriþi-vã sã
intraþi peste muieri!”. Unul dintre ansari l-a întrebat atunci: O, Trimis
al lui Allah! Ce zici despre ruda soþului? El a rãspuns: “Ruda soþului
înseamnã moarte!”1

Aceasta înseamnã cã în aceastã rãmânere singurã se aflã primejdie ºi
pieire: pieire pentru religie, dacã se sãvârºeºte pãcatul, pieire pentru femeie,
ca urmare a despãrþirii de soþul ei, dacã gelozia îl împinge sã divorþeze de ea,
pieirea relaþiilor sociale, dacã rudele au bãnuieli unele în legãturã cu altele.

Cauza acestei primejdii nu este numai instinctul omenesc, gândurile ºi
bãnuielile provocate de el, ci la aceasta se adaugã ºi teama pentru existenþa
familiei, viaþa celor doi soþi ºi secretele lor la care pot sã ajungã flecarii, curioºii
ºi cei care voiesc sã distrugã casele. Ibn al-’Athir spunea în aceastã privinþã:
“Ruda soþului înseamnã moarte”, aºa cum spun ºi “Leul înseamnã moarte” ºi
“Sultanul înseamnã foc”, în sensul cã întâlnirea lor este asemãnãtoare cu
moartea ºi cu focul. Aceasta înseamnã cã rãmânerea rudei soþului cu ea este
mai primejdioasã decât rãmânerea altor strãini de familie cu ea, fiindcã este
posibil ca el sã-i prezinte anumite lucruri ca fiind bune ºi sã o împingã la lucruri
care pentru soþul ei sunt grele, cãutând ceea ce nu stã în puterea lui, ºi pentru
cã soþul preferã ca rudele lui sã nu cunoascã adevãrul despre situaþia lui,
intrând în casa sa.

Privirea pofticioasã la sexul opus

Islamul a interzis, în domeniul instinctului sexual, ca bãrbatul sã priveascã
insistent la femeie ºi ca femeia sã priveascã insistent la bãrbat, cãci ochiul este
cheia inimii, privirea este solul ispitei ºi poºta preacurviei. Un poet clasic a
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1 Relatat de Ahmad, Abu Dawud ºi de At-Tirmizi (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari ºi de alþii (N.A.)

înseamnã privirea cu sfialã, fãrã a da frâu liber ochilor pentru a le devora pe
cele care pleacã sau vin, pe cei care pleacã sau vin. Când cineva priveºte la
altcineva de sex opus nu-ºi lasã privirea sã pãtrundã în locurile atrãgãtoare ºi
nu se întoarce pentru a se uita îndelung la acestea.

De aceea, Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
i-a zis lui ‘Ali bin abu Talib: “‘Ali, nu arunca privire dupã privire, cãci
prima este a ta, dar cealaltã nu este a ta!”1

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a socotit privirile
înfometate ºi lacome ale unui bãrbat cãtre femeie sau invers a fi preacurvie a
ochiului, zicând: “Ochii preacurvesc ºi preacurvia lor este privirea”.2 El a
numit privirea “preacurvie” fiindcã este un fel de desfãtare ºi de potolire a
instinctului sexual fãrã a urma calea legalã.

Aceasta concordã cu vorbele lui Isus Christos - pacea asupra lui! - din
Evanghelie: “Mai înainte de voi spuneau: Nu curvi! Iar eu vã zic vouã: Acela
care priveºte cu ochii lui preacurveºte”.

Aceastã privire înfometatã care se desfatã nu este primejdioasã numai
pentru morala celui virtuos, ci ºi pentru liniºtea gândurilor ºi a inimii care este
tulburatã.

Un poet a spus:
“Dacã trimiþi privirea ta iscoditoare
Cele vãzute fi-vor pentru inima-þi ispititoare,
Cãci vei vedea ºi lucruri ce a le cuceri nu ai putere
ªi nici nu vei putea a le rãbda pe unele din ele.”

Privirea la goliciune este interzisã

Goliciunile se numãrã printre acelea de la care trebuie feritã privirea.
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a interzis privitul la
goliciuni, indiferent dacã este vorba de bãrbaþi între ei, de femei între ele, cu
poftã sau fãrã poftã, cãci el a zis: “Nu are voie sã se uite bãrbatul la goli-
ciunea bãrbatului, nici femeia la goliciunea femeii! Nu se cuvine ca un
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miluiascã! - s-a întors ºi a zis: “Asma’, femeia când ajunge la vârsta în
care începe sã aibã ciclu, nu se cuvine sã i se vadã decât asta ºi asta”
ºi a arãtat spre faþa ºi spre palmele lui.1

Hadisul acesta este slab, dar îl întãresc alte hadise autentice referitoare
la îngãduinþa de a privi la faþã ºi la mâini, cu condiþia absenþei ispitei.

În concluzie, putem spune cã privirea nevinovatã la alte pãrþi ale corpului
bãrbatului sau femeii, în afara goliciunilor, este permisã dar cu condiþia ca ea
sã nu fie repetatã ºi insistentã fiindcã în aceste cazuri existã deseori temerea de
ispitã.

Dar Islamul este tolerant ºi el iartã privirea fugarã a omului care cade
brusc asupra celor la care nu-i este îngãduit sã se uite. S-a relatat cã Jarir bin
Abd Allah a spus: L-am întrebat pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! - despre privirea întâmplãtoare ºi el mi-a rãspuns:
“Îndepãrteazã privirea ta!”, ceea ce înseamnã cã privirea nu trebuie sã se
repete a doua oarã.

Poboabele femeii care pot fi arãtate ºi podoabele femeii care
nu sunt îngãduite sã fie arãtate

Aceasta este plecarea privirii, aºa dupã cum le-au poruncit cele douã
versete bãrbaþilor ºi femeilor. Iar cel de al doilea verset conþine îndrumãrile
divine adresate femeilor:

A - “Sã nu-ºi arate gãtelile lor, afarã de ceea ce este pe
dinafarã” (An-Nur: 31).

Gãtelile femeii sunt toate lucrurile care o împodobesc pe ea, fie cã este
vorba de podoabe care þin de înfãþiºarea ei, precum faþa, pãrul ºi farmecele
trupului, fie cã este vorba de podoabe adãugate, cum sunt veºmintele,
bijuteriile, cosmeticele etc. În acest verset Allah le porunceºte femeilor sã-ºi
ascundã podoabele lor ºi le opreºte de la arãtarea lor, neexceptând de la
aceasta decât “ceea ce este pe dinafarã”.

Învãþaþii au avut pãreri diferite în legãturã cu sensul expresiei “ceea ce
este pe dinafarã”. Este vorba despre ceea ce se aratã fãrã intenþie ca
urmare a descoperirii de vânt, de pildã, sau este vorba de ceea ce este
descoperit în virtutea obiceiului sau al firii?

1 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
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lor o incomodeazã pe femeie, îndeosebi dacã ea trebuie sã iasã din casã, cum
este cazul vãduvei care trebuie sã lucreze pentru a asigura cele necesare
copiilor sau al femeii sãrace care trebuie sã-l ajute pe soþ. Impunerea purtãrii
vãlului ºi acoperirii palmelor în astfel de situaþii ar constitui o piedicã ºi o
greutate pentru femei.

Al-Qurtubi a spus: Cum descoperirea feþei ºi a palmelor este necesarã în
timpul Rugãciunii sau al Pelerinajului, este foarte posibil ca excepþia sã se
refere la ele. Acest lucru este dovedit ºi de relatarea lui Abu Dawud, care a
spus cã ‘A’iºa - Allah fie mulþumit de ea! - a zis cã Asma’, fiica lui Abu Bakr, a
intrat peste Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
îmbrãcatã în veºminte subþiri, iar el s-a întors de la ea ºi i-a zis: “Asma’,
femeii când ajunge la vârsta la care începe sã aibã ciclu nu se cuvine
sã i se vadã decât asta ºi asta” ºi a arãtat cãtre faþa ºi mâinile sale.

În cuvintele lui Allah Preaînaltul: “Spune dreptcredincioºilor sã-ºi
plece privirile lor” (An-Nur: 30) se aflã dovada cã feþele femeilor nu erau
acoperite, cãci dacã femeia ar fi avut acoperite atât trupul cât ºi faþa, nu ar
mai fi avut nici un rost porunca de a pleca privirile, cãci nu ar mai fi existat
nimic care sã poatã fi vãzut, astfel încât sã se coboare privirile la întâlnirile cu
ea.

În orice caz, cel mai nimerit pentru femeia musulmanã este ca ea sã-ºi
ascundã podoabele, inclusiv faþa, în mãsura în care acest lucru este cu putinþã,
ºi aceasta datoritã rãspândirii stricãciunii ºi desfrâului în vremea noastrã. Acest
lucru se confirmã dacã ea este frumoasã ºi existã teama ca bãrbaþii sã fie
ispitiþi de ea.

B - “ªi sã-ºi coboare vãlurile peste piepturile lor!” (An-Nur: 31).
Femeia musulmanã are datoria de a-ºi acoperi capul cu vãlul ei ºi sã acopere
cu acest vãl sau cu orice altceva pieptul ei ºi gâtul ei în întregime, astfel încât
sã nu poatã fi vãzut nimic din aceste gãteli de cãtre ochii curioºilor.

Acest verset interzice femeilor sã-ºi descopere podoabele ascunse - aºa
cum sunt podoabele de la urechi, din pãr, de la gât, de la piept ºi de la
picioare - în faþa bãrbaþilor strãini, cãrora le este îngãduit sã le arate faþa ºi
palmele, adicã “ceea ce este pe dinafarã”.

C - “ªi sã nu-ºi arate frumuseþea decât înaintea soþilor sau
pãrinþilor lor” (An-Nur: 31)

De la aceastã interdicþie au fost exceptate douãsprezece categorii de
oameni:
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este ca ºi tatãl sãu”.2

Goliciunea femeilor

Reiese din cele prezentate mai sus cã tot ceea ce îi este oprit femeii sã
arate din corpul ei este goliciune ºi trebuie sã fie ascuns, neavând voie sã-l
descopere.

Goliciunea ei pentru bãrbaþii strãini de ea, precum ºi pentru femeile
nemusulmane, este tot corpul ei afarã de faþã ºi de palme, care pot fi arãtate
- dupã cum afirmã Ar-Razi - pentru nevoia de a lucra, de a primi ºi de a da.
Însã li s-a poruncit sã ascundã ceea ce nu este necesar sã descopere ºi li   s-a
îngãduit sã arate ceea ce se obiºnuieºte sau este necesar sã fie arãtat, cãci
rânduielile Islamului sunt drepte ºi îngãduitoare. Ar-Razi a afirmat: Întrucât
descoperirea feþei ºi a palmelor sunt ca ºi necesare, s-a convenit ca ele sã nu
fie goliciune. În schimb, descoperirea tãlpii piciorului nu este necesarã ºi de
aceea au existat deosebiri de pãreri în legãturã cu socotirea sau nesocotirea ei
a fi goliciune.1

Pentru cele douãsprezece categorii de oameni menþionaþi în versetul 31
din Surat an-Nur, goliciunea femeii este caracterizatã prin pãrþile care nu sunt
considerate lucruri de împodobire, aºa cum sunt urechile, gâtul, pãrul, pieptul,
braþele ºi picioarele care pot sã fie arãtate acestora.

Alte pãrþi ale corpului, aºa cum sunt spatele, abdomenul ºi pulpele nu
pot fi arãtate nici unei femei ºi nici unui bãrbat în afara soþului.

Ceea ce se înþelege din acest verset este mai aproape de adevãr decât
afirmaþiile unor imami care au spus cã goliciunea femeii pentru cei cãrora le
este interzis sã se însoare cu ea, precum ºi pentru femei, este numai partea ce
se întinde între buric ºi genunchi. Mai mult decât atât, ceea ce dovedeºte
versetul este mai aproape de ceea ce au afirmat unii teologi care au zis cã
goliciunea pentru cei cãrora nu le este îngãduit sã se însoare cu ea este tot
ceea ce nu se vede în timpul când ea lucreazã. Ceea ce se vede când ea
lucreazã, deobicei în casã, este permis sã fie vãzut de cei cãrora nu le este
îngãduit sã se însoare cu ea.

De aceea, Allah le-a poruncit femeilor dreptcredincioºilor sã se acopere
când ies din casã cu veºminte lungi ºi largi, care sã le deosebeascã de femeile

1 Comentariul lui Ar-Razi, vol.23, p.209 (N.A.)
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Prin “muierile ajunse la bãtrâneþe” sunt avute în vedere femeile care nu
mai au ciclu ºi care nu mai nasc din cauza bãtrâneþii, nu mai nãdãjduiesc sã se
cãsãtoreascã ºi nu mai doresc bãrbaþi, dupã cum nici bãrbaþii nu le mai doresc
pe ele. Allah le-a fãcut lor unele concesii pentru a le scãpa de aceastã
restricþie, îngãduindu-le sã se lipseascã de unele veºminte exterioare, ca mantia.

Însã Coranul a introdus o restricþie ºi în privinþa acestora prin expresia
“fãrã sã-ºi arate podoabele”, adicã fãrã sã urmãreascã prin lipsirea de
aceste veºminte sã se împodobeascã, ci pentru a le fi mai uºor, dacã simt
nevoia de aceasta.

Dar în ciuda acestei permisiuni, este preferabil ca ele sã se abþinã de la
aceasta, astfel încât sã stea departe de orice bãnuieli: “Dar dacã se reþin
este ºi mai bine pentru ele”.

Intrarea femeilor în bãile publice

Datã fiind grija Islamului pentru apãrarea goliciunilor ºi acoperirea lor,
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a prevenit
femeile sã nu intre în bãile publice ºi sã nu se dezbrace în faþa altor femei,
cãrora le place de obicei sã facã din descrierea calitãþilor lor fizice subiect de
discuþii ºi bârfe.

Profetul - pacea asupra lui! - i-a prevenit ºi pe bãrbaþi sã nu intre în bãile
publice decât purtând un ºorþ care sã-i apere de ochii celorlalþi. Jabir - Allah
fie mulþumit de el! - a transmis cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a zis: “Acela  care crede în Allah ºi în Viaþa de Apoi nu intrã
în baie decât cu un ºorþ ºi acela care crede în Allah ºi în Viaþa de Apoi
nu permite ca muierea lui sã intre în baie”.1

Iar ‘A’iºa - Allah fie mulþumit de ea! - a transmis cã: “Trimisul lui Allah
- Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a oprit intrarea în bãi,
dar apoi le-a îngãduit bãrbaþilor sã intre în ele cu ºorþuri”.2

A fost exceptatã de  la aceasta femeia cãreia i se recomandã sã intre în
baie pentru tratarea unei boli de care suferã sau în situaþia cã este lãuzã ºi în

1 Al-Mundhiri a zis: L-au relatat An-Nasa'i ºi At-Tirmizi, care l-au socotit bun. ªi a mai adãugat cã
el este autentic cu condiþia lui Muslim (N.A.) - se are în vedere bãile publice

2 Relatat de Abu Dawud, At-Tirmizi ºi Ibn Maja, dar în lanþul transmiþãtorilor celui din urmã este
pomenit un nume necunoscut (N.A.)



153

YUSUF AL-QARDAWI

1 Perioada anterioarã apariþiei Islamului, denumitã prin expresia "al-Jahiliyya", care înseamnã
printre altele ºi perioada ignoranþei (N.T.)

aratã goliciunea lor bãrbaþilor care se duc încolo ºi încoace, expunându-ºi
trupurile pe plajã ochilor înfometaþi ºi instinctelor lacome.

Ele, fãrã îndoialã, au rupt legãtura între ele ºi Cel Milostiv, iar bãrbaþii
lor împart cu ele pãcatul, fiindcã ei trebuie sã fie pãstori responsabili.

Etalarea ostentativã a frumuseþii (tabarruj) este interzisã (haram)

Femeia musulmanã se deosebeºte prin calitãþile sale de femeia necre-
dincioasã. Calitãþile femeii musulmane sunt virtuozitatea, sfiala, decenþa etc., în
vreme ce calitãþile femeii necredincioase sunt afiºarea frumuseþii ºi ademenirea,
cãci ei îi place sã se arate ochilor. Az-Zamakhºari explicã acest termen
(tabarruj) astfel: efortul de a arãta ceea ce trebuie þinut ascuns, adicã arãtarea
de cãtre femeie a podoabelor ei ºi a farmecelor ei. Az-Zamakhºari adaugã la
sensul acestui cuvânt un element nou: silinþa ºi premeditarea în etalarea
podoabelor care ar trebui sã fie þinute ascunse. Acest lucru care ar trebui sã fie
ascuns poate fi o parte a corpului, miºcarea unui membru al lui, modul de a
vorbi sau de a merge, o bijuterie cu care se împodobesc femeile etc.

Etalarea frumuseþii are manifestãri pe care oamenii le cunosc, atât în
vechime cât ºi în timpurile moderne. Comentatorii au menþionat câteva dintre
ele atunci când au explicat cuvintele lui Allah Preaînaltul adresate femeilor din
familia Profetului, zicând:

“ªedeþi în casele voastre ºi nu vã arãtaþi [nurii], aºa cum se
arãtau în vremea Jahiliyyei1” (Al-’Ahzab: 33).

Mujahid a spus: Femeia ieºea ºi se plimba printre bãrbaþi.
Qutada a spus: Ele aveau un mers legãnat ºi cochetau.
Iar Muqatil a zis: Arãtarea frumuseþii constã în faptul cã ea îºi aruncã

vãlul pe cap ºi nu-l strânge pentru a acoperi ºiragurile de mãrgele, cerceii ºi
gâtul, lãsând sã i se vadã toate acestea.

Aceasta este o imagine a etalãrii frumuseþii din epoca preislamicã anticã:
amestecarea cu bãrbaþii, mersul legãnat, purtarea vãlului astfel încât sã i se
vadã unele farmece ale trupului ºi podoabele. Dar epoca modernã ne oferã
moduri de etalare a frumuseþii faþã de care astfel de manifestãri din epoca
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transparent ºi ea a zis: “Nu crede în Surat an-Nur o femeie care se îmbracã
aºa!”

3 - Sã nu se contureze pãrþile corpului ºi sã nu se punã în evidenþã
farmecele lui, chiar dacã sunt subþiri ºi transparente, aºa cum fac obiectele
vestimentare specifice civilizaþiei trupului ºi poftei, adicã civilizaþiei occidentale,
în care creatorii de modã se întrec în producerea de veºminte care sã punã în
evidenþã sânii, ºoldurile, pulpele etc. într-o manierã care sã stârneascã
instinctele ºi poftele josnice. Cele care poartã aceste straie sunt, de asemenea,
mai mult goale decât îmbrãcate, cãci ele sunt mai ispititoare chiar ºi decât
veºmintele subþiri ºi transparente.

4 - Sã nu fie veºminte destinate numai bãrbaþilor, aºa cum sunt
pantalonii, cãci - aºa dupã cum se ºtie - Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - le-a blestemat pe femeile care vor sã semene cu bãrbaþii, dupã
cum i-a blestemat ºi pe bãrbaþii care vor sã semene cu femeile, interzicându-le
femeilor sã poarte veºminte bãrbãteºti ºi bãrbaþilor sã poarte veºminte
femeieºti.

5 - Sã nu fie veºminte purtate de necredincioasele evreice, creºtine sau
pãgâne, cãci asemãnarea cu acestea este interzisã de Islam, fiindcã el voieºte
ca bãrbaþii ºi femeile care cred în el sã se distingã atât prin înfãþiºarea
exterioarã cât ºi prin convingerile lor. Tocmai de aceea, a poruncit deosebirea
de necredincioºi în legãturã cu multe lucruri. Iar Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Acela care se aseamãnã cu un
neam este din el”.

d - Sã fie sobrã ºi curatã în mers ºi în vorbire, sã evite provocarea prin
vorbire ºi miºcãrile corpului ºi feþei sale, ºtiut fiind cã mersul legãnat ºi
mlãdierea sunt specifice femeilor stricate ºi nu femeilor musulmane. Allah
Preaînaltul  a grãit: “Nu vã arãtaþi binevoitoare [faþã de bãrbaþi], cu
vorba, pentru ca acela care are o boalã1 în inimã sã nu pofteascã la
voi”          ( Al-’Ahzab: 32).

e - Sã nu atragã atenþia bãrbaþilor în mod intenþionat la podoabele ei
ascunse, prin parfumuri, clinchet sau altceva de acest  fel, cãci Alah Preînaltul
a grãit:

“ªi sã nu loveascã cu picioarele lor astfel încât sã se afle ce
podoabe ascund ele!” (An-Nur: 31).

1 Fãþãrnicie, îndoialã ºi înclinare spre pãcat (N.T.)
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sunt luate ca argumente.
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a poruncit Fatimei,

fiica lui Qays, sã-ºi petreacã perioada de aºteptare (‘idda) în casa lui Umm
ªurayk. Apoi s-a corectat zicând: “Aceasta este o muiere care are mereu
musafiri dintre companionii mei. Petreceþi perioada de aºteptare la Ibn Umm
Maktum! El este orb. Poþi sã te lipseºti de câteva veºminte fãrã ca el sã te
vadã”.1 *

Servirea de cãtre femeie a oaspeþilor soþului ei

Femeii îi este îngãduit sã-i serveascã pe oaspeþii soþului ei, în prezenþa
lui, cu condiþia ca ea sã urmeze bunele maniere islamice în ceea ce priveºte
îmbrãcãmintea, podoabele, felul de a vorbi ºi de a merge. Este normal ca ei sã
o vadã ºi ca ea sã-i vadã într-o astfel de situaþie ºi nu este nici un pãcat în
aceasta, câtã vreme nu existã nici o ispitã, nici din partea ei, nici din partea
lor.

Cei doi ºeihi ºi alþii au relatat, preluând de la Sahl bin Sa’d Ansaritul,
care a spus: “Când a aranjat petrecerea de nuntã, Abu ‘Usayd as-Sa’idi
i-a invitat pe Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi pe
tovarãºii sãi. ªi nu le-a pregãtit lor mâncare ºi nu le-a servit-o decât
muierea lui, Umm ‘Usayd. A muiat curmale într-un vas de piatrã de cu
searã ºi când a terminat Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - de mâncat, le-a stors cu mâna ei ºi i-a dat sã bea din
[siropul astfel fãcut]”.

Acest hadis - dupã cum a spus ºeihul Ibn Hajar - îngãduie “servirea de
cãtre femeie a soþului ºi a invitaþilor lui, dar cu condiþia feririi de ispitã ºi a
înveºmântãrii sale aºa cum se cuvine”. Dacã femeia nu este înveºmântatã aºa
cum se cuvine, dupã cum se întâmplã cu cele mai multe femei din vremea
noastrã, atunci apariþia ei în faþa bãrbaþilor este interzisã (haram).

Homosexualitatea - unul din marile pãcate sãvârºite prin
încãlcarea celor oprite

Aºa dupã cum a interzis preacurvia (zina) ºi mijloacele ºi cãile care duc

1 Vezi Comentariul lui Al-Qurtubi, vol.12, p.228 (N.A.)
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putere asupra voastrã sau de-aº gãsi un sprijin temut!” / Au zis4:
“O, Lot! Noi suntem trimiºii Domnului tãu! Ei nu vor putea
niciodatã sã ajungã la tine!”»5 (Hud: 77-81)

Juriºtii musulmani au emis pãreri diferite în legãturã cu pedeapsa care
poate fi aplicatã acelora care sãvârºesc aceastã faptã ruºinoasã. Sã fie socotitã
asemenea preacurviei? Sã fie uciºi cei care sãvârºesc ºi cei asupra cãrora este
sãvârºitã? ªi cum sã fie uciºi? Cu sabia? Arºi în foc? Aruncaþi de pe un zid
înalt?

Aceastã pedeapsã care s-ar putea sã parã asprã urmãreºte curãþirea
societãþii islamice de  aceste pãcate dãunãtoare care nu pot conduce decât la
pieire ºi la nimicire.

Masturbarea

Se poate întâmpla ca sângele instinctului sã se agite în trupul tânãrului ºi
el sã recurgã la mânã pentru a produce cu ajutorul ei eliminarea spermei din
trup, astfel încât sã-ºi relaxeze nervii ºi sã se elibereze de agitaþia instinctului.

Cei mai mulþi învãþaþi au interzis acest obicei, imamul Malik cãlãuzindu-se
dupã spusele lui Allah Preaînaltul:

“ªi care se feresc de muiere,1 / Afarã de soaþele lor ºi de
aceea ce stãpânesc mâinile lor drepte2, cãci pentru aceasta nu sunt
ei învinuiþi,3 / În vreme ce aceia care cautã mai mult de atât, aceia
sunt nelegiuiþi” (Al-Mu’minun: 5-7).

S-a relatat cã imamul Ahmad bin Hanbal a socotit sperma a fi secreþii ale
organismului care pot fi eliminate, aºa cum se procedeazã ºi cu luarea de
sânge. La aceastã pãrere a subscris ºi Ibn Hazm. Dar juriºtii hanbaliþi au
condiþionat îngãduirea de douã situaþii: teama de a cãdea în pãcatul preacurviei
ºi neputinþa bãrbatului de a se cãsãtori.

Se poate þine seama de opinia imamului Ahmad în situaþiile de agitare a
instinctului ºi de teama de a cãdea în pãcat, aºa cum este cazul unui tânãr
care învaþã sau lucreazã în afara þãrii sale, unde sunt multe tentaþii ºi se teme

1 Cei care preacurvesc (N.T.)
2 Femeile sclave aflate în stãpânirea lor, cu observaþia cã Islamul îndeamnã la eliberarea robilor, fie

ca un act de  adoraþie, fie ca mijloc de  rãscumpãrare (N.T.)
3 Pentru cã aceasta este un drept îngãduit (N.T.)
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le-a zis lor cu asprime: “Au pierit aceia care au fost neînduplecaþi mai
înainte de voi. Au fost neînduplecaþi faþã de ei înºiºi, iar Allah a fost
neînduplecat cu ei. Ceea ce a mai rãmas din ei se aflã în mãnãstiri ºi
chilii. Adoraþi-L pe Allah ºi nu-I faceþi Lui nici un fel de semeni,
mergeþi în Pelerinajul mare (Hajj) ºi în Pelerinajul mic (‘umra) ºi
urmaþi calea cea dreaptã pentru ca sã fie (ºi alþii) drepþi!”1

ªi apoi a adãugat: ªi a fost revelat în legãturã cu ei acest verset:
“O, voi cei care credeþi! Nu opriþi bunãtãþile pe care Allah vi

le-a îngãduit ºi nu cãlcaþi [poruncile], cãci Allah nu-i iubeºte pe cei
care încalcã [poruncile]!” (Al-Ma’ida: 87).

Iar Mujahid a zis: Niºte bãrbaþi, printre care ºi Osman bin Maz’un ºi Abd
bin Omar, au vrut sã trãiascã în schimnicie, sã se castreze ºi sã îmbrace straie
de pãr ºi lânã, însã a fost revelat versetul pomenit mai sus ºi cel care urmeazã
dupã el.2

Al-Bukhari ºi alþii au relatat cã un grup de companioni s-au dus la casele
Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - întrebându-le pe soþiile
sale despre actele sale de devotament (‘ibadat). Când le-au vorbit despre ele,
le-au socotit a fi puþine ºi apoi au zis: Cât de departe suntem noi de Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Allah i-a iertat lui atât pãcatele
pe care le-a sãvârºit înainte [de a propovãdui Islamul] cât ºi pe acelea pe care
le-a sãvârºit apoi! Unul din ei a zis: Eu voi posti toatã viaþa fãrã întrerupere!
Altul a zis: Eu voi sta toatã noaptea de veghe, fãrã sã-mi cadã pleoapã pe
pleoapã! Un altul a zis: Eu voi sta departe de muieri ºi n-am sã mã însor în
veci de veci! Dar când vorbele au ajuns la Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - el le-a spus cã sãvârºesc greºealã ºi se abat de la calea cea
dreaptã ºi le-a zis: “Eu sunt cel mai cunoscãtor de Allah dintre voi ºi mã
tem de El mai mult decât oricine dintre voi, însã eu stau noaptea de
veghe pentru rugãciune, dar ºi dorm, þin post, dar ºi mãnânc ºi mã
însor cu muierile. Iar acela care nu iubeºte rânduiala mea nu este cu
mine!”

Iar Sa’d bin abi Waqqas a zis: “Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu i-a îngãduit lui Osman bin Maz’un sã

1 Menþionat de Abd ar-Razzaq, de Ibn Jarir ºi de Ibn al-Mundhir (N.A.)
2 Relatat de Ibn Jarir în comentariul sãu (N.A.). Iar versetul la care se face referire este urmãtorul:

"Mâncaþi din ceea ce Allah v-a dãruit, ca fiind îngãduit ºi bun, ºi fiþi cu fricã de Allah în care voi
credeþi!" (Al-Ma'ida: 88) (N.T.)
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Muslim a relatat cã Abu Hurayra a zis: Mã aflam la Profet - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi a venit la el un bãrbat ºi i-a spus cã s-a
însurat cu o femeie din rândul ansarilor. “Te-ai uitat la ea?” l-a întrebat
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Nu! I-a rãspuns
bãrbatul. Atunci el a zis: “Du-te ºi priveºte la ea, cãci în ochii ansarilor se
aflã ceva!”

Al-Maghira bin ªu’ba a relatat cã a cerut mâna unei femei ºi Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a zis: “Priveºte la ea, cãci este
mai bine sã vã potriviþi amândoi!” Atunci s-a dus la pãrinþii ei ºi le-a
transmis vorbele Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - dar se
pare cã lor nu le-a prea convenit lucrul acesta. Însã femeia a auzit din odaia ei
vorbele lui ºi a zis: Dacã Trimisul lui Allah þi-a poruncit sã te uiþi [la mine],
atunci uitã-te! ªi a mai adãugat Al-Maghira: ªi m-am uitat la ea ºi am luat-o
de nevastã!1

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu a stabilit nici
pentru Al-Maghira, nici pentru celãlalt bãrbat mãsura în care le este îngãduit sã
priveascã la femeia cerutã în cãsãtorie. Unii învãþaþi au zis referitor la aceasta
cã este vorba numai de faþã ºi de palme, însã faþa ºi palmele pot fi vãzute ºi
fãrã sã fie nevoie de cererea în cãsãtorie. De vreme ce aceasta este o
excepþie, trebuie sã fie permis sã se vadã mai mult decât ceea ce este posibil
în condiþii obiºnuite. Într-un hadis se relateazã: “Dacã unul dintre voi a cerut
o muiere în cãsãtorie ºi poate sã vadã la ea ceva care sã-l îndemne la
cãsãtoria cu ea, atunci sã o facã!”2

Unii învãþaþi au exagerat în ceea ce priveºte mãsura în care este permis
sã fie vãzutã o femeie, iar alþii au exagerat în privinþa restricþiilor, dar binele se
aflã în calea de mijloc ºi în moderaþie. Unii cercetãtori apreciazã cã cel care
cere o fatã în cãsãtorie în epoca actualã poate sã o vadã în veºmintele în care
apare în faþa tatãlui ei, a fratelui ei ºi a celorlalþi cu care nu-i este îngãduit sã
se cãsãtoreascã, fãrã nici un fel de reþinere. Un cercetãtor a afirmat: “Ba el, în
conformitate cu Sunna, are voie sã o însoþeascã împreunã cu tatãl ei sau cu un
alt bãrbat dintre aceia cãrora nu le este îngãduitã cãsãtoria cu ea, îmbrãcatã în
veºmintele ei legale, în vizitele ei obiºnuite sau în locurile îngãduite, pentru a
observa mintea ei, gustul ei, trãsãturile personalitãþii ei, cãci aceasta se înca-

2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)

1 Relatat de Ahmad, de Ibn Maja, de At-Tirmizi, de Ibn Habban ºi de Ad-Darimi (N.A.)
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întrecerea mãsurii. Dar dacã primul bãrbat care i-a cerut mâna renunþã la
cererea sa în cãsãtorie sau îi îngãduie celuilalt sã o cearã în cãsãtorie pe
aceeaºi femeie, atunci nu este nici un pãcat.

Muslim a relatat cã Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a zis: “Credinciosul este fratele credinciosului ºi nu-i este
îngãduit sã cumpere ceea ce a cumpãrat fratele sãu, nici sã o cearã în
cãsãtorie [pe femeia] pe care a cerut-o fratele sãu”.1  Iar Al-Bukhari a
relatat cã el a zis: “Unui bãrbat [nu-i este îngãduit] sã o cearã în
cãsãtorie [pe femeia pe care a cerut-o] un alt bãrbat, decât dacã cel
care a cerut-o înaintea lui renunþã [la ea] sau îi îngãduie [sã facã acest
lucru]”2.

Fecioarei i se cere pãrerea ºi ea nu poate fi constrânsã

Fata este prima implicatã în cãsãtoria ei ºi de aceea tatãlui sãu sau
tutorelui  sãu nu le este permis sã ignore sau sã nesocoteascã pãrerea ei, cãci
Profetul - binecuvântarea ºi pacea asupra lui! - a zis: “Femeia care a avut
soþ3 este mai îndreptãþitã [sã hotãrascã] în privinþa ei decât tutorele ei,
iar fecioarei i se cere pãrerea în privinþa ei, iar încuviinþarea ei este
tãcerea”.4

O fatã a venit la Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-
a spus cã tatãl sãu a mãritat-o cu veriºorul ei pe care ea nu-l place câtuºi de
puþin. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a spus cã aceastã
chestiune depinde doar de ea. Atunci ea i-a rãspuns: “Eu am acceptat ceea ce
a fãcut tata, dar am vrut ca femeile sã ºtie cã pãrinþii nu au nici un drept întru
aceasta”.5

Tatãlui nu-i este îngãduit sã amâne cãsãtoria fiicei sale, dacã îi cere
mâna un bãrbat potrivit, cu credinþã ºi cu calitãþi alese. Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Trei sunt cele care nu se amânã:
Rugãciunea, dacã i-a venit timpul, conducerea la groapã, dacã i-a sosit

4 General acceptat (N.A.)
5 Relatat de Ibn Maja ºi de alþii (N.A.)
6  Relatat de At-Tirmizi (N.A.)

1 Extras de Muslim (N.A)
2 Extras de Al-Bukhari (N.A.)
3 Femeia divorþatã sau vãduva (N.T.)
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b. Dacã legea divinã (ºari’a) nu le-ar fi stãvilit pofta pentru ele, ar fi
existat primejdia întreþinerii de cãtre bãrbat a legãturilor cu ele, date fiind
posibilitãþile de a rãmâne numai cu ele ºi de a fi tot timpul împreunã cu ele.

c. Între bãrbat ºi aceste femei rude existã un sentiment constant de
respect sau de afecþiune ºi simpatie. De aceea, este firesc ca sentimentele sale
de dragoste sã se îndrepte cãtre femeile strãine de el, prin cãsãtorie, apãrând
astfel relaþii noi, cãci sfera iubirii ºi prieteniei între oameni este largã:

“ªi El a pus între voi dragoste ºi îndurare” (Ar-Rum: 21).
d. Acest sentiment firesc dintre bãrbat ºi rudele sale femei pe care le-am

menþionat, întemeiat pe afecþiune ºi respect, trebuie sã rãmânã cald ºi
puternic, devenind suportul relaþiei permanente dintre ei ºi baza iubirii ºi a
prieteniei. Expunerea acestui sentiment ºi acestei relaþii la cãsãtorie ºi la
certurile ºi neînþelegerile ce pot avea loc poate sã conducã la despãrþire ºi la
separare, ceea ce vine în contradicþie cu stabilitatea ºi permanenþa dorite
pentru aceste relaþii.

e. Descendenþii provenind de la aceste rude pot sã se nascã degeneraþi,
iar dacã familia persoanei respective are anumite defecte fizice ºi intelectuale,
acestea se vor accentua la urmaºi.

f. Femeia are nevoie de cineva care sã o apere ºi sã-i protejeze
interesele faþã de soþul ei, mai ales dacã relaþiile dintre ei se clatinã. Cum s-ar
rezolva aceastã problemã când protectorul ei ar fi în acelaºi timp duºmanul ei?

Femeile interzise ca urmare a alãptãrii

9. Musulmanului îi este interzis s-o ia în cãsãtorie pe femeia care l-a
alãptat când era prunc, cãci prin faptul cã l-a alãptat a devenit ca ºi mama
lui, laptele ei contribuind la formarea cãrnii ºi oaselor sale. Aceastã alãptare a
generat, de asemenea, între el ºi ea sentimentele maternitãþii ºi filiaþiei. S-ar
putea ca aceste sentimente sã nu se vadã, dar ele sunt latente în subconºtient
pentru a apãrea ulterior, la nevoie.

S-a pus condiþia ca alãptarea sã se fi fãcut în fragedã pruncie, adicã
înainte ca pruncul alãptat sã fi împlinit vârsta de doi ani, deci perioada în care
laptele este principalul aliment, ºi condiþia sã fi fost alãptat pânã la saþietate
de cel puþin cinci ori, prin saþietate avându-se în vedere renunþarea sugarului
din proprie iniþiativã la sân, ca urmare a faptului cã s-a sãturat.

Limitarea alãptãrilor la cinci reprezintã numãrul care a fost menþionat cel
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14. Islamul a interzis cãsãtoria cu douã surori, care era practicatã în
perioada preislamicã, fiindcã iubirea fraternã pe care Islamul o apãrã nu
permite ca cele douã surori sã fie soþiile unui singur bãrbat în acelaºi timp.

Coranul a interzis cãsãtoria cu douã surori, iar Trimisul lui Allah - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a adãugat la aceasta: “Nu este permisã
cãsãtoria cu o femeie ºi cu mãtuºa ei din partea tatãlui, nici cu o
femeie ºi cu mãtuºa ei din partea mamei”. ªi tot el a mai spus: “Dacã aþi
fãcut aceasta, [înseamnã cã] aþi rupt legãturile voastre de sânge”. Or
Islamul respectã legãturile de sânge ºi atunci cum ar fi cu putinþã sã socoteascã
legitim ceea ce duce la ruperea lor?

Interzicerea cãsãtoriei cu femei mãritate

15. Nu este îngãduitã cãsãtoria cu o femeie mãritatã, câtã vreme ea se
aflã sub tutela soþului ei1 . Pentru ca un alt bãrbat sã se poatã cãsãtori cu ea,
trebuie sã îndeplineascã douã condiþii:

a. Sã iasã de sub protecþia soþului ei, ca urmare a decesului lui sau a
divorþului.

b. Sã expire perioada de aºteptare (‘idda), care decurge din cãsãtoria
anterioarã ºi o separã de  ea. Perioada de aºteptare pentru femeia gravidã
dureazã pânã când ea naºte, pentru femeia cãreia i-a murit soþul ea este de
patru luni ºi zece zile, iar pentru femeia divorþatã ea este de trei cicluri.
Numãrul acestora este de trei pentru ca sã existe certitudinea cã în uter nu a
început sã se plãmãdeascã nici un embrion din relaþia cu soþul anterior ºi
pentru prevenirea confuziilor în privinþa tatãlui adevãrat. Sunt exceptate de la
aceste condiþii minorele, care nu au încã ciclu, ºi femeile care au ajuns la
menopauzã. Perioada de aºteptare a acestora este de trei luni. Allah
Preaînaltul a grãit:

“Muierile divorþate trebuie sã aºtepte trei menstruaþii ºi nu le
este îngãduit sã ascundã ce a fãcut Allah în pântecele lor, dacã ele
cred în Allah ºi în Ziua de Apoi” (Al-Baqara: 228).

Tot El a mai grãit:
“ªi dacã aveþi îndoieli în privinþa perioadei de aºteptare

1 Nu este nici divorþatã, nici vãduvã.
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16. Este interzisã, de asemenea, cãsãtoria cu femeia politeistã sau
idolatrã, aºa cum erau politeistele arabilor ºi altele asemãnãtoare cu ele. Allah
Preaînaltul a grãit:

“Nu vã însuraþi cu politeiste înainte ca ele sã treacã în
credinþã, cãci o roabã care crede este mai bunã decât o politeistã,
chiar dacã ea vã place! ªi nu daþi de soþii [fete credincioase]
politeiºtilor, înainte ca ei sã treacã la credinþã, cãci un rob
credincios este mai bun decât un politeist, chiar dacã el vã place.
Aceºtia cheamã la Foc, pe când Allah cheamã la Rai ºi la iertare,
prin graþia Sa” (Al-Baqara: 221).

Acest verset aratã cã musulmanului nu-i este îngãduit sã ia în cãsãtorie o
politeistã, dupã cum nici femeii musulmane nu-i este îngãduit sã ia de soþ un
politeist, datã fiind deosebirea foarte mare dintre cele douã credinþe, cãci
musulmanii cheamã la Paradis, în vreme ce politeiºtii cheamã la Infern, primii
cred în Allah, în profeþie ºi în Viaþa de Apoi, iar ceilalþi îi fac asociaþi lui Allah,
contestã profeþia ºi tãgãduiesc Viaþa de Apoi. Cãsãtoria înseamnã tihnã ºi
dragoste ºi cum ar fi cu putinþã sã se întâlneascã aceste douã pãrþi care se aflã
atât de departe una da alta?!

Cãsãtoria cu femeile din neamul Cãrþii1

Coranul a îngãduit cãsãtoria cu femeile aparþinând “neamului Cãrþii”,
adicã evreice ºi creºtine, în conformitate cu atitudinea sa generalã faþã de “nea-
mul Cãrþii” ºi cu tratamentul particular pe care li-l acordã lor, în calitate de
“neam al unei credinþe divine”, chiar dacã ei au deformat-o ºi au modificat-o.
Aºa cum a îngãduit ca musulmanul sã mãnânce din mâncarea lor, tot astfel a
îngãduit ºi înrudirea cu ei prin cãsãtorie cu femeile lor, cãci Allah Preaînaltul a
grãit:

“Mâncarea celor cãrora li s-a dãruit Scriptura vã este
îngãduitã ºi vouã2, iar mâncarea voastrã le este îngãduitã ºi lor. [Vã
sunt îngãduite3] femeile virtuoase, dreptcredincioase, dar ºi femeile
virtuoase ale acelora cãrora le-a fost dãruitã Scriptura înaintea

1 Expresia arabã Ahl al-Kitab, prin care sunt avuþi în vedere iudeii ºi creºtinii, care au avut o Carte
dãruitã de divinitatea unicã (N.T.)

2 Doar mâncãrurile permise de Islam dintre ele (N.T.)
3 Ca soþii (N.T.)
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2 La soþii lor nemusulmani (N.T.)

faþã de o musulmanã care a moºtenit Islamul de la pãrinþii sãi. Profetul -
binecuvântarea lui Allah asupra sa! - ne învaþã acest lucru, atunci când zice:
“Ia-o pe cea care este evlavioasã, ia-o ºi nu te uita la avere!”5 Aºadar,
femeia musulmanã, oricare ar fi ea, este mai potrivitã pentru un musulman
decât orice femeie din “neamul Cãrþii”.

5. Dacã musulmanul se teme pentru credinþa copiilor sãi din partea unei
astfel de femei ºi a educaþiei pe care ea le-o va da, atunci este de datoria lui sã
se fereascã de aceastã cãsãtorie pentru a-ºi pãstra religia lui ºi pentru a evita
aceastã primejdie, mai ales dacã trãieºte în mediul ºi în societatea soþiei.

6. Dacã numãrul musulmanilor dintr-o þarã este mic, este recomandat ca
bãrbatului musulman sã i se interzicã sã ia în cãsãtorie nemusulmane, fiindcã
într-o astfel de situaþie cãsãtoria lor cu nemusulmane, în condiþiile în care
femeilor musulmane le este interzis sã se mãrite cu bãrbaþi de altã religie,
înseamnã o condamnare a fetelor musulmane sau a unei bune pãrþi dintre ele
sã rãmânã necãsãtorite, ceea ce reprezintã o primejdie pentru comunitatea
musulmanã respectivã. O astfel de primejdie poate fi prevenitã prin
restrângerea sau suspendarea pentru un timp a permisiunii cãsãtoriei bãrbaþilor
musulmani cu femei nemusulmane.

Cãsãtoria femeilor musulmane cu nemusulmani

Femeii musulmane îi este total interzis sã ia ca soþ un bãrbat
nemusulman, chiar dacã el face parte din “neamul Cãrþii”1.

Allah Preaînaltul a grãit:
“ªi nu daþi de soþii [fete credincioase] politeiºtilor” (Al-Baqara:

221).
Iar în privinþa femeilor credincioase care au plecat în pribegie (hijra) (de

la Mekka la Medina) a grãit:
“ªi dacã aflaþi cã ele sunt credincioase, nu le mai trimiteþi

înapoi la necredincioºi2. Ele nu mai sunt îngãduite pentru ei ºi nici
ei nu mai sunt îngãduiþi pentru ele [ca soþi]” (Al-Mumtahana: 10).

Nu existã nici o prevedere în legãturã cu exceptarea “neamului Cãrþii”
de la aceastã prescripþie, toþi musulmanii fiind de acord cu aceastã interdicþie.

1 Adicã înainte de a trece la Islam (N.T.)
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(al-Jahiliyya) ºi care se numea ‘Inaq, dar Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - nu i-a dat nici un rãspuns pânã ce Allah Preaînaltul i-a revelat:

“Cel care preacurveºte nu se însoare decât cu o femeie care
preacurveºte sau cu o pãgânã, iar pe muierea care preacurveºte nu
o ia de nevastã decât un bãrbat care preacurveºte sau un pãgân.
Acest lucru le este oprit dreptcredincioºilor”1 (An-Nur: 3).

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a recitat acest
verset, dupã care i-a zis: “Nu o lua de nevastã!”2

Aceasta pentru cã Allah Preaînaltul a îngãduit numai cãsãtoria cu femeile
dreptcredincioase virtuoase, precum ºi cu femeile virtuoase din “neamul
Cãrþii”, aºa dupã cum s-a menþionat mai sus, iar prin virtuoase sunt avute în
vedere femeile cinstite care nu preacurvesc. De asemenea, le-a îngãduit
bãrbaþilor cãsãtoria cu condiþia sã o facã “prin cãsãtorie, fãrã sã prea-
curviþi” (An-Nisa’: 24). Acela care nu acceptã aceastã prescripþie din Cartea
lui Allah ºi nu o respectã este politeist ºi nu are voie sã se cãsãtoreascã decât
cu o femeie politeistã ca ºi el. Iar acela care acceptã aceastã prescripþie, dar o
încalcã prin cãsãtoria cu femeile care i-au fost oprite înseamnã cã preacurveºte.

Acest verset urmeazã dupã versetul biciuirii din Surat an-Nur:
“Pe cea care preacurveºte ºi pe cel care preacurveºte biciuiþi-i

pe fiecare cu câte o sutã de lovituri”3 (An-Nur: 2).
Aceasta este o pedeapsã fizicã, iar cealaltã este o pedeapsã moralã.

Interdicþiile cãsãtoriei cu acela care preacurveºte ºi cu aceea care preacurveºte
seamãnã cu dezonorarea cetãþeanului, cu retragerea cetãþeniei sau cu lipsirea
de anumite drepturi din practica juridicã modernã.

Ibn al-Qayyim a zis dupã ce a explicat sensul versetului anterior: “De
asemenea, aceastã prescripþie este obligatorie prin Coran ºi este obligatorie
prin fire, iar Allah Preaslãvitul i-a interzis robului Sãu sã ia în cãsãtorie o târfã.
Allah i-a creat pe oameni învãþându-i sã socoteascã acest lucru a fi rãu sau
urât. De aceea, atunci când vor sã insulte un bãrbat îi zic lui: “Soþ de curvã!”
Allah i-a interzis musulmanului sã fie astfel.

Aceastã interdicþie se explicã ºi prin faptul cã un astfel de pãcat sãvârºit

1 Dreptcredincioºilor musulmani le sunt strict interzise concubinajul ºi adulterul. Cãsãtoria între cei
care preacurvesc nu este îngãduitã decât în condiþiile menþionate în acest verset, dupã ce ei s-au cãit
pentru pãcatul lor (N.T.)

2 Relatat de Abu Dawud, An-Nasa'i ºi At-Tirmizi (N.A.)
3 Dar aceste lovituri nu trebuie sã provoace fisurarea oaselor sau rãni (N.T.)
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Explicaþia acceptãrii sale la început rezidã din faptul cã oamenii treceau
prin “etapa de tranziþie” - dacã o putem numi astfel - de la al-Jahiliyya la
Islam, iar preacurvia era destul de rãspânditã înainte de apariþia Islamului. Iar
când a apãrut Islamul ºi le-a cerut adepþilor sãi sã ia parte la incursiuni ºi la
lupta sfântã (jihad), acestora le venea foarte greu sã stea departe de femeile
lor. Unii dintre ei aveau o credinþã puternicã, alþii aveau o credinþã slabã.
Exista teama ca cei slabi sã se lase ispitiþi de preacurvie ºi aceasta ar fi fost o
faptã monstruoasã ºi o cale urâtã. Cât despre cei puternici, aceºtia erau
hotãrâþi sã se castreze, aºa dupã cum a spus Ibn Mas’ud: “Porneam cu
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - în
incursiuni fãrã sã avem cu noi muieri. ªi l-am întrebat pe el: N-ar fi
mai bine sã ne jugãnim? Dar Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ne-a oprit de la una ca asta ºi ne-a
îngãduit nouã sã ne însoþim cu muierea pânã la o vreme”.1

Îngãduirea cãsãtoriei temporare (mut’a) a fost o autorizare pentru
rezolvarea chestiunii atât pentru cei slabi cât ºi pentru cei puternici ºi un pas
pe calea orânduirii vieþii conjugale depline, în care sunt întrunite toate scopurile
cãsãtoriei: virtuozitatea, stabilitatea, perpetuarea, iubirea, îngãduinþa, lãrgirea
sferei clanului prin înrudirea prin alianþã.

Aºa cum Coranul a interzis în mod treptat vinul (khamr) ºi camãta (riba) -
care erau foarte rãspândite în al-Jahiliyya - , tot aºa Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a interzis treptat ºi preacurvia; a admis
cãsãtoria de plãcere (mut’a), la nevoie, apoi Profetul - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! - a interzis ºi acest tip particular de cãsãtorie, aºa dupã cum
au arãtat Ali ºi alþi companioni ai sãi - Allah fie mulþumit de ei! Muslim în
Sahih-ul sãu a relatat cã Sabra al-Jahni a plecat într-o incursiune împreunã cu
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - pentru cucerirea oraºului
Mekka ºi le-a permis lor sã se cãsãtoreascã temporar cu femei. Apoi a adãugat
cã înainte de ieºirea din oraº Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a ºi oprit-o. ªi într-o relatare spune cã el a zis cã “Allah a oprit
aceasta pânã în Ziua de Apoi”.

Dar oare aceastã interdicþie a fost la fel ca aceea referitoare la cãsãtoria
cu mamele ºi cu fiicele sau a fost o interdicþie asemãnãtoare cu aceea
referitoare la mortãciune, la sânge ºi la carnea de porc, admise la nevoie,

1 General acceptat (N.A.)
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3  Menþionat de  autorii de Sunan (N.A.)
4  General acceptat (N.A.)

cinci5, când au îmbrãþiºat Islamul.
Cât priveºte cãsãtoria Trimisului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l

miluiascã! - cu nouã femei, aceasta a fost o situaþie în care Allah l-a hãrãzit,
datã fiind nevoia propovãduirii din timpul vieþii sale ºi nevoia comunitãþii de ele
dupã moartea lui.

Echitatea - condiþia îngãduirii poligamiei

Islamul condiþioneazã cãsãtoria cu mai multe soþii în acelaºi  timp de
încrederea musulmanului în sine cã va fi capabil  sã le trateze pe soþiile sale în
mod echitabil în ceea ce priveºte alimentaþia, îmbrãcãmintea, locuinþa, între-
þinerea ºi cheltuielile. Aceluia care nu are certitudinea cã va putea sã le asigure
aceste drepturi în mod egal îi este interzis sã ia în cãsãtorie mai mult de o
femeie, cãci Allah Preaînaltul a grãit:

“Dar dacã vã temeþi cã nu veþi fi drepþi [cu ele], atunci [luaþi]
una singurã” (An-Nisa’: 3).

Iar Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
zis: “Acela care are douã muieri ºi înclinã cãtre una dintre ele mai mult
decât cãtre cealaltã, acela va veni în Ziua Învierii târându-ºi una din
pãrþile sale cãzutã sau atârnând”.1

Prin înclinarea asupra cãreia previne hadisul se are în vedere încãlcarea
drepturilor ei ºi nu numai înclinarea afectivã. Aceasta se încadreazã în echitatea
care nu este cu putinþã ºi pe care Allah o iartã ºi Se aratã îngãduitor cu ea,
cãci El a grãit:

“Nu veþi putea sã vã purtaþi întocmai la fel cu [toate] soaþele,
chiar dacã aþi voi cu tot dinadinsul. Dar nu vã întoarceþi cu totul
[cãtre vreuna dintre ele], lãsând-o [pe cealaltã] ca atârnatã!2” (An-
Nisa’: 129)

De aceea, Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
împãrþea între soþiile sale ºi era drept. ªi a zis: “Doamne, aceasta este
împãrþirea mea faþã de ceea ce am. ªi nu mã dojeni pe mine pentru

1  Relatat de autorii de Sunan, de Ibn Habban ºi de Al-Hakim (N.A.)
2  Ca ºi cum ar avea soþ, dar nu este nici divorþatã (N.T.)
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1 - Sã petreacã întreaga viaþã în amãrãciunea frustrãrii;
2 - Sã li se dea frâu liber pentru a deveni instrumente ale plãcerilor

pentru bãrbaþi;
3 - Sã li se îngãduie sã se mãrite cu bãrbaþi cãsãtoriþi apþi de a le

asigura întreþinerea ºi de a le aduce fericirea.
Fãrã îndoialã cã aceastã ultimã posibilitate este soluþia echitabilã ºi

balsamul tãmãduitor, prescris ºi de Coran:
“Dar cine, oare, ar putea fi mai bun judecãtor decât Allah,

pentru un neam care se crede statornic?” (Al-Ma’ida: 50).
Aceasta este poligamia pe care Occidentul creºtin o reproºeazã musul-

manilor, ponegrindu-i din cauza ei, în vreme ce le îngãduie bãrbaþilor sãi sã
aibã amante fãrã nici o restricþie sau socotealã, fãrã nici un fel de obligaþii
juridice sau morale faþã de femeie sau faþã de descendenþii rezultaþi din aceste
relaþii ºi realitãþi contrare religiei ºi moralei. Care dintre cele douã grupuri este
mai bine cãlãuzit?

3. RELAÞIILE DINTRE SOÞI

Coranul a evidenþiat þelurile spirituale ale cãsãtoriei, fãcând din ele
temelia pe care se ridicã edificiul vieþii conjugale. Acestea constau în asigurarea
liniºtei sufletului agitat din pricina instinctului sexual, graþie iubirii dintre soþi,
extinderea sferei prieteniei ºi afecþiunii între cele douã clanuri ca urmare  a
înrudirii prin alianþã, desãvârºirea sentimentului de dragoste ºi îndurare ºi
extinderea lui de la pãrinþi la copii. Cãtre aceste sensuri cãlãuzesc cuvintele lui
Allah Preaînaltul:

“ªi printre semnele Lui [este acela] cã El v-a creat din voi
înºivã1 soaþe, pentru ca voi sã trãiþi în liniºte împreunã cu ele. ªi El
a pus între voi dragoste ºi îndurare ºi întru aceasta sunt semne
pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc” (Ar-Rum: 21).

Relaþia trupeascã dintre soþi

Dar Coranul nu a neglijat nici latura senzualã ºi legãtura trupeascã dintre
bãrbat ºi soþia sa ºi a îndrumat în aceastã privinþã cãtre cãile cele mai drepte,

1 Din specia voastrã (N.T.)
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asemenea, a descoperit ºi explicaþia poruncii de a avea relaþii intime cu femeile
care au menstruaþie prin faptul cã organele genitale sunt în stare de congestie,
nervii sunt într-o stare de agitaþie din cauza secreþiilor glandelor interne, iar
relaþia sexualã le dãuneazã sau poate chiar sã împiedice menstruaþia ºi sã
provoace tulburãri nervoase, sau poate sã fie motiv al inflamãrii organelor
genitale.3

Evitarea cãii anale

Allah Preînaltul a revelat în legãturã cu relaþiile intime dintre bãrbat ºi
soþia lui:

“Soþiile voastre sunt ogor pentru voi. Veniþi la ogorul vostru
oricum voiþi, însã pregãtiþi-vã sufletele voastre mai înainte de
aceasta ºi fiþi cu teamã de Allah ºi sã ºtiþi cã vã veþi întâlni cu El!
ªi binevesteºte credincioºilor!” (Al-Baqara: 223).

Invãþatul teolog indian Wali Allah ad-Dahlawi a tãlmãcit astfel motivul
revelãrii acestui verset: “Iudeii stabileau modul de întreþinere a legãturilor
sexuale fãrã sã aibã o prescripþie divinã în acest sens. Ansarii ºi cei care i-au
urmat pe ei au luat obiceiurile lor ºi au zis: Dacã bãrbatul se împreunã cu
femeia lui pe la spate, pruncul va ieºi ºaºiu. Atunci a fost revelat acest verset:
“Veniþi la ogorul vostru oricând voiþi!”, adicã fie prin faþã, fie prin spate, cu
condiþia ajungerii la partea din faþã, care este “locul ogorului”, întrucât nu
existã nici un interes civil sau religios în aceastã privinþã, iar omul cunoaºte mai
bine interesul sufletului sãu. Aceasta a fost una din rânduielile iudeilor ºi ea se
cuvenea abrogatã."1

Nu este de competenþa religiei sã-i stabileascã omului modurile de a se
împerechea. Ceea ce este important din punctul de vedere al religiei este ca
soþul sã fie cu fricã de Allah, sã ºtie cã se va întâlni cu El ºi sã evite legãtura
pe cale analã. De aceea Profetul - Pacea asupra lui! - a zis: “Nu veniþi la
muieri în anusurile lor!”2 Iar despre acela care întreþine relaþii pe cale analã
cu soþia lui a zis: “Aceasta este sodomia micã”3.

1  Hujjat Allah al-baligha, vol.II, p.134 (N.A.)
2  Relatat de Ahmad, de At-Tirmizi, de An-Nasa'i ºi de Ibn Maja (N.A.)
3  Relatat de Ahmad ºi de An-Nasa'i (N.T.)
4  Relatat de Ahmad (N.A)
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1 Relatat de autorii de Sunan (N.A.)

întins gâtul ca sã o vadã Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - ºi a zis astfel încât vorbele ei sã fie auzite: Da, jur pe Allah! ªi ei
vorbesc ºi ele vorbesc!.. Atunci Profetul - Pacea asupra lui! - le-a zis lor: “ªtiþi
cu cine seamãnã acela care face una ca asta? Acela care face una ca
asta seamnã cu un diavol ºi cu o diavoliþã care s-au întâlnit pe o
cãrare ºi el îºi face treaba cu ea, în vreme ce lumea se uitã la el”.4

Aceastã comparaþie este de ajuns pentru a-l împiedica pe musulman sã
mai sãvârºeascã o astfel de prostie ºi trivialitate, cãci nici un musulman nu
acceptã sã fie ºeitan sau asemenea lui ªeitan!

4. DESPRE LIMITAREA NATALITÃÞII

Fãrã îndoialã cã supravieþuirea speciei umane este unul din primele
scopuri ale cãsãtoriei sau este chiar cel mai important dintre ele.
Supravieþuirea speciei se realizeazã prin reproducerea permanentã, iar Islamul
a îndemnat la creºterea natalitãþii ºi i-a binecuvântat pe noi nãscuþi, însã el i-a
permis în acelaºi timp credinciosului musulman sã regleze natalitatea, dacã
existã motive rezonabile pentru aceasta sau nevoi demne de luat în considerare.
Mijlocul rãspândit la care recurgeau oamenii pentru împiedicarea procreãrii sau
pentru reducerea ei în epoca Trimisului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - consta în eliminarea lichidului seminal în afara uterului în momentul
ejaculãrii. Companionii Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
procedau în felul acesta în epoca propovãduirii ºi a revelaþiei, dupã cum se
relateazã în cele douã Sahih-uri, care au notat spusele lui Jabir: “În vremea
Trimisului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi a pogorârii Coranului,
aruncam (sperma) afarã”. Iar în Sahih-ul lui Muslim se relateazã: “În vremea
Trimisului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - aruncam (sperma) afarã,
iar când Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a aflat
de acest lucru nu ne-a oprit de la el”.

Un bãrbat a venit la Profet - Pacea asupra lui! - ºi i-a zis: “O, Trimis al
lui Allah! Eu am o roabã ºi arunc (sperma) afarã din ea,cãci nu voiesc ca ea sã
rãmânã grea. Eu doresc ceea ce doresc bãrbaþii de la femeile lor, dar evreii
spun cã aruncarea (spermei) afarã este (egalã cu) îngroparea de vie a nou-
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culc cu) muierea mea. Atunci Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - l-a întrebat pe el: “ªi de ce faci asta?” Bãrbatul i-a rãspuns: Mi-
e teamã pentru pruncul ei. Sau într-o altã variantã: Mi-e teamã pentru pruncii
ei. Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a rãspuns:
“Dacã ar fi fost dãunãtor, ar fi suferit daune ºi perºii ºi bizantinii”1.

Profetul - Pacea asupra lui! - a apreciat cã astfel de cazuri particulare nu
aduc prejudicii naþiunii în ansamblul sãu ºi i-a adus ca dovadã pe perºi ºi pe
bizantini, care reprezentau cele mai puternice state de pe pãmânt în vremea
aceea.

Printre situaþiile de necesitate demne de luat în seamã sub aspect juridic
se numãrã ºi teama pentru pruncul alãptat din pricina unei noi sarcini sau a
unui nou prunc. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a numit
culcarea cu soþia când ea alãpteazã ca fiind moarte ascunsã a celui alãptat, din
pricina sarcinii rezultând dintr-un astfel de act care conduce la stricarea laptelui
ºi la slãbirea pruncului. El a numit-o moarte ascunsã pentru cã ea este o
tentativã ascunsã împotriva copilului alãptat, semãnând cu un asasinat sãvârºit
în secret.

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - s-a strãduit pentru
comunitatea sa ºi a poruncit ceea ce a fost spre binele ei ºi a oprit de la ceea
ce i-ar fi adus prejudicii. El a  spus: “Nu-i ucideþi pe pruncii voºtri în
ascuns, cãci însãrcinarea în timpul alãptãrii îl va ajunge pe cãlãreþ din
urmã ºi-l va doborî”.2 Însã Trimisul - Pacea asupra lui! - nu a dus oprirea
pânã la gradul prohibirii. Aceasta pentru cã el s-a uitat la naþiunile puternice
din vremea sa ºi a constatat cã ele sãvârºesc aceastã faptã fãrã ca ea sã le
aducã prejudicii.

Aºadar, prejudiciul nu este constant ºi general. În plus, el s-a temut sã nu
le provoace suferinþã soþilor, dacã ar fi interzis în mod categoric relaþiile cu
femeile care alãpteazã, ºtiut fiind cã perioada de alãptare dureazã doi ani
întregi pentru acela care voieºte ca alãptarea sã fie completã. Pentru toate
aceste motive, el a zis: “M-am gândit sã interzic culcatul cu femeile în
timpul alãptãrii, dar am vãzut neamurile perºilor ºi bizantinilor fãcând-
o fãrã ca aceasta sã le provoace nici un fel de daune pruncilor lor”.3

1 Relatat de Muslim (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
3 Relatat de Muslim (N.A.)
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din momentul în care ea existã efectiv, chiar dacã sarcina provine dintr-o
relaþie nelegitimã. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu a
acceptat sã fie pedepsitã o femeie care a rãmas gravidã ca rezultat al unui
adulter înainte ca ea sã nascã ºi sã alãpteze pruncul, cãci el nu are nici o vinã.

Legiºtii au fost de acord cu faptul cã avortul, dupã ce embrionul a
cãpãtat suflet, înseamnã pãcat ºi crimã. Musulmanilor nu le este îngãduit sã
facã acest lucru care înseamnã sãvârºirea unei crime împotriva unei fiinþe vii,
complet plãmãditã, cu viaþã vizibilã. Ei au afirmat cã avortarea lui impune
rãscumpãrarea sângelui (diya), dacã el iese viu, sau o sancþiune materialã mai
micã, dacã el iese mort.

Dar tot ei au spus: “Dacã se constatã cu certitudine cã supravieþuirea
embrionului, dupã ce a cãpãtat viaþã, va pricinui  moartea mamei, atunci
normele generale ale Legii divine (ºari’a) recomandã sãvârºirea rãului mai mic.
Deci, dacã pãstrarea lui ar provoca moartea mamei ºi ea nu are altã cale de
salvare în afara avortului, în acest caz avortarea lui este necesarã ºi nu se
cuvine sã se sacrifice ea pentru salvarea lui, pentru cã de fapt ea se aflã la
originea lui, ea are viaþã, are parte de viaþã în mod independent, are drepturi
ºi are îndatoriri. ªi dupã toate acestea, ea este stâlpul familiei ºi nu ar fi logic
sã se sacrifice ea pentru un embrion care nu are încã parte de o viaþã
independentã ºi nu a dobândit încã nici un fel de drepturi ºi obligaþii”1 Tot
astfel, dacã existã certitudinea cã fãtul se va naºte cu malformaþii sau schilod ºi
vor avea parte de o viaþã dureroasã ºi tristã, atât el cât ºi cei din jurul lui,
normele Legii divine (ºari’a) nu interzic avortul lui în prima perioadã a sarcinii.

Imamul Al-Ghazali a fãcut distincþie între împiedicarea sarcinii ºi între
avortarea ei, zicând: “Aceasta - adicã împiedicarea sarcinii - nu este asemã-
nãtoare cu avortul sau cu îngroparea unei nou-nãscute vii, cãci aceasta este o
crimã împotriva unei fiinþe create, iar creaþia trece prin câteva faze. Prima
dintre aceste faze este picãtura de spermã (nutfa) care se amestecã în uterul
femeii cu lichidul ei ºi se pregãteºte sã dobândeascã viaþã, iar stricarea acesteia
este o crimã. Dar dacã picãtura a devenit un cheag de sânge, atunci

1 Aº-Saykh Saltut: Al-fatawi, p.464 (N.A.)
2 Kitab an-nikah; Al-hya': Rub' el-ádat, p.47
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lui ºi pentru îmbrãcãmintea ei. Într-un hadis se spune: “Este de ajuns ca
bãrbatul sã pãcãtuiascã, dacã el îl pierde pe cel pe care îl hrãneºte”.3

Nu-i este îngãduit s-o loveascã pe soþia sa peste faþã, cãci aceasta
înseamnã desconsiderarea demnitãþii umane ºi reprezintã o primejdie pentru
aceastã parte delicatã a corpului omenesc.

Iar dacã musulmanului îi este îngãduit sã o pedepseascã pe soþia sa
nesupusã, lui nu-i este în nici un caz permis sã o loveascã violent, peste faþã
sau peste celelalte organe vitale.

De asemenea, musulmanului nu-i este îngãduit sã o defãimeze pe soþia
sa, sã o insulte sau sã-i adreseze vorbe umilitoare.

Iar în legãturã cu îndatoririle soþiei faþã de soþ, Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Nu-i este îngãduit unei muieri care
crede în Allah sã permitã [intrarea] în casa soþului ei [a cuiva] fãrã
voia lui. Nici sã iasã afarã fãrã voia lui. Nici sã asculte pe nimeni care
îi voieºte rãul. Nici sã abandoneze patul lui. Nici sã-l loveascã dacã ea
este mai vânjoasã decât el, ci dacã el este nedrept, sã vinã la el pentru
a-l face mulþumit, iar dacã el primeºte, este mai bine ºi Allah a primit
cererea ei de iertare ºi a fãcut sã iasã la ivealã argumentele ei, însã
dacã el nu ar deveni mulþumit, ea ºi-ar fi fãcut datoria - ºi Allah ºtie
scuza sa”.1

Fiecare dintre cei doi soþi trebuie sã fie rãbdãtor cu celãlalt

Credinciosul musulman are datoria sã fie îngãduitor ºi rãbdãtor cu soþia
sa, dacã observã în comportarea ei ceva care nu-i place, cãci ºtie cã ea este
femeie ºi este slabã, cã este un om ºi este supusã greºelii, dupã cum cunoaºte
cã alãturi de greºeli ºi de defecte ea are ºi calitãþi frumoase. Într-un hadis se
relateazã: “Credinciosul sã nu o urascã pe credincioasã. Dacã el este
nemulþumit din pricina unora din calitãþile ei, va avea motive de
mulþumire pentru altele dintre ele”.2

Iar Allah Preaînaltul a grãit:
“Ci purtaþi-vã cu ele dupã cuviinþã! Iar dacã voi le urâþi, se

poate întâmpla sã urâþi un lucru pe care Allah l-a pregãtit [sã vã

1 Relatat de Al-Hakim (N.A.)
2 Relatat de Muslim (N.A.)



193

YUSUF AL-QARDAWI

Profetul - Pacea asupra lui! - l-a blamat pe cel care îºi loveºte soþia,
zicând: “De ce o loveºte unul dintre voi pe muierea lui, ca ºi când ar fi
roabã, când ºtie cã s-ar putea ca la capãtul zilei sã se culce cu ea?!”3

Iar referindu-se la aceia care le lovesc pe femeile lor, a zis: “Nu-i veþi
afla pe aceia fiind cei mai buni dintre voi”.1

Iar imamul Al-Hafiz ibn Hijr a zis: “Din vorbele Profetului - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - “Cei mai buni dintre voi” înþelegem cã lovirea
lor este permisã în general, dar cu condiþia sã o loveascã pentru a o pedepsi
dacã observã la ea nesupunere, dar dacã se limiteazã numai la ameninþare sau
altceva de felul acesta este ºi mai bine.

Iar dacã se poate ajunge la scopul urmãrit prin aluzii, nu trebuie sã
recurgã la faptã, întrucât aceasta provoacã aversiune pentru convieþuirea
laolaltã, cu excepþia situaþiei în care poate sã fie vorba de nesupunere faþã de
Allah. An-Nasa’i a relatat hadisul transmis de ‘A’iºa: “Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu a lovit nici una din
femeile lui ºi nici unul din slujitorii lui niciodatã. Nu a lovit cu mâna
nimic niciodatã, decât pe calea lui Allah sau împotriva acelora care au
încãlcat prescripþiile lui Allah, cãci pe aceºtia s-a rãzbunat el, din
iubire pentru Allah.”2

Dacã nimic din toate acestea nu este de folos, teama de dezbinare între
cei doi soþi se va extinde. Atunci înþelepii din comunitatea islamicã vor încerca
sã-i împace ºi vor trimite un arbitru din familia lui ºi un arbitru din familia ei,
dintre oamenii cei mai cinstiþi ºi animaþi de bune intenþii, în încercarea de a
îndrepta lucrurile ºi de a-l cãlãuzi pe calea cea bunã pe cel care greºeºte,
astfel încât Allah sã-i împace pe ei.

Allah Preaînaltul a grãit cu privire la toate acestea:
“Pe acelea de a cãror neascultare vã temeþi, povãþuiþi-le,

pãrãsiþi-le în paturi ºi loviþi-le! Dar dacã ele [revin ºi] ascultã de
voi, atunci nu mai cãutaþi pricinã împotriva lor. Allah este Cel mai
Înalt ºi Mãreþ. / Dacã vã temeþi de o pricinã între ei doi [cei doi
soþi], atunci trimiteþi un arbitru din neamul lui ºi un arbitru din

1 Atribuit în Al-Fath lui Ahmad, lui Abu Dawud ºi lui An-Nasa'i, iar Ibn Habban ºi Al-Hakim l-au
socotit autentic, fiind transmis de Iiyas bin Abd Allah bin abi Dhubab (N.A.)

2 Fath al-Bari, vol.IX, p.249 (N.A.)
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judecãtorii putând sã infirme cãsãtoria, atunci când cele douã pãrþi puneau
condiþia sã nu fie despãrþite.

Cãsãtoria religioasã la primele generaþii ale romanilor a oprit de la
divorþ, dar în acelaºi timp îi dãdea soþului putere nelimitatã asupra soþiei sale. Îi
permitea chiar sã o ucidã în unele situaþii. Apoi religia lor a întervenit ºi a
îngãduit divorþul aºa cum era îngãduit în faþa dreptului civil.

Divorþul în religia iudaicã

Religia iudaicã a ameliorat situaþia soþiei, dar ea a îngãduit divorþul, fiind
foarte largã în privinþa lui. Soþul era obligat prin lege sã se despartã de soþia
lui, dacã ea era învinuitã de adulter dovedit, chiar dacã i se ierta aceastã
crimã. Legea îl obliga, de asemenea, sã divorþeze de soþie, dacã dupã zece ani
de convieþuire nu-i aducea nici o progeniturã.1

Divorþul în religia creºtinã

Creºtinismul diferã de celelalte religii pe care le-am menþionat. El diferã
chiar de religia iudaicã în privinþa divorþului. Evanghelia interzice divorþul prin
glasul lui Isus Christos, dupã cum interzice ºi cãsãtoria cu bãrbaþii divorþaþi ºi cu
femeile divorþate. În Evanghelia lui Matei (5: 31,32) se relateazã: “S-a zis iarãºi:
“Oricine îºi va lãsa nevasta, sã-i dea o carte de despãrþire” / Dar eu vã spun cã
oricine-ºi va lãsa nevasta, afarã numai de pricinã de curvie, îi dã prilej sã
preacurveascã, ºi cine va lua de nevastã pe cea lãsatã de bãrbat preacurveºte”
(5: 31,32). Iar în Evanghelia lui Marcu se relateazã: “El le-a zis: “Oricine îºi
lasã nevasta ºi ia pe alta de nevastã preacurveºte faþã de ea; / ªi dacã o
nevastã îºi lasã bãrbatul ºi ia pe altul de bãrbat preacurveºte” (10: 11-12).

Evanghelia a explicat aceastã interdicþie prin faptul cã nu se cuvine ca
omul sã despartã ceea ce a unit Allah.2

Aceste vorbe sunt adevãrate ca sens, dar ciudat este faptul cã se face
din ele un motiv pentru interzicerea divorþului. Este corect sã se atribuie lui
Allah unirea celor doi soþi, îngãduirea ºi legiferarea cãsãtoriei, chiar dacã omul
este cel care a iniþiat contractul de cãsãtorie. Dar dacã Allah a îngãduit divorþul

1 Din lucrarea "Islamul - religie generalã, veºnicã" de Mahmud Farid Wajdi, p.172.
2 Vezi Evanghelia lui Matei (19: 6) ºi Evanghelia lui Marcu (10: 9) (N.A.)
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ai religiei dintre oamenii bisericii ºi membrii sinodului general s-au adaptat la
evoluþia timpului ºi au venit în întâmpinarea dorinþelor unor oameni cu credinþã
slabã, îngãduind divorþul pentru motive care nu au nici un suport în Evanghelie.
Hotãrârea legii creºtine este categoricã în privinþa divorþului în sensul cã el nu
este permis decât în cazul adulterului, iar cãsãtoria unuia dintre cei divorþaþi
este o cãsãtorie pângãritã, ba este preacurvia însãºi”.1

Rezultatul restricþiilor creºtinismului în privinþa divorþului

Una dintre consecinþele acestei restricþii ciudate ale religiei creºtine în
privinþa divorþului, desconsiderãrii naturii umane ºi a cerinþelor vitale care
impun despãrþirea în unele situaþii a fost revolta creºtinilor împotriva religiei lor
ºi rãtãcirea de la poruncile Evangheliilor. Ei au ajuns sã despartã ceea ce Allah
a unit, iar neamul credincioºilor din Occident a inventat legi civile care le
îngãduie sã iasã din aceastã temniþã veºnicã. Însã mulþi dintre ei, aºa cum sunt
americanii, au exagerat ºi n-au mai respectat nici un fel de limite în privinþa
admiterii divorþului ca ºi când ar fi vrut sã sfideze Evanghelia, acceptându-l
pentru cele mai neînsemnate motive, astfel încât cei raþionali dintre ei au ajuns
sã se plângã de aceastã anarhie care a afectat aceastã legãturã sfântã ºi care
ameninþã viaþa conjugalã ºi sistemul familiei cu destrãmarea, ceea ce l-a fãcut
pe unul dintre magistraþii celebri specializaþi în divorþuri sã afirme cã viaþa de
familie va dispãrea din societatea lor, locul ei urmând sã fie luat în curând de
libertinaj ºi anarhie în relaþiile dintre femei ºi bãrbaþi. Ea a devenit astãzi
asemenea unei societãþi comerciale pe care cei doi parteneri o desfiinþeazã din
cele mai neînsemnate motive, cãci ea nu mai este cârmuitã de nici o religie ºi
de nici o iubire, ci de pofte ºi de plãceri.

“Acest fenomen, adicã urmarea unei legi civile în legãturã cu statutul
personal, diferã de învãþãturile religioase ºi el nu existã decât la popoarele
Occidentului creºtin, cãci adepþii tuturor credinþelor ºi sectelor, inclusiv
brahmanii, budiºtii, idolatrii ºi zoroaºtrii, se cãlãuzesc în statutul personal dupã
învãþãturile credinþelor lor. S-ar putea sã gãsim printre ei unii care sã fi
inventat legi civile în legãturã cu aspectele materiale care sã difere de
învãþãturile credinþei lor, însã nu vom afla printre ei pe nimeni care sã fi
inventat legi civile pentru statutul personal, adicã pentru chestiunile legate de

1 Ziarul Al-Ahram din data de 1. III 1965 (N.A.)
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exagerarea evreilor care se foloseau de îngãduinþa de a divorþa datã de Moise
ºi i-a pedepsit pe ei, interzicându-le sã divorþeze, cu excepþia situaþiei în care
femeia sãvârºea adulterul. Aceasta a fost o soluþie temporarã, pânã când a
venit legea generalã ºi veºnicã odatã cu misiunea lui Muhammed - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!

Nu este logic sã se creadã cã Isus a voit ca aceasta sã fie o lege veºnicã
pentru toþi oamenii. Apostolii ºi cei mai apropiaþi ucenici ai sãi au declarat cã
este greu de suportat aceastã sentinþã asprã, zicând: “Dacã astfel stã lucrul cu
bãrbatul ºi cu nevasta lui, nu este de folos sã se însoare”. Numai cãsãtoria cu o
femeie face din ea un lanþ peste gâtul sãu, de care nici cum nu se poate
elibera, oricât de plinã i-ar fi inima de urã împotriva ei, de stânjenire din
pricina ei ºi de mânie împotriva ei ºi oricât de opuse ar fi firile lor ºi orientãrile
lor.

Încã din vechime, un înþelept a zis: “Una din cele mai mari nenorociri
este sã te însoþeºti cu cel care nici nu þi se potriveºte, nici nu se desparte de
tine”.

Iar un poet arab a zis:
“Mare pacoste în aceastã lume este pentru cel slobod
Sã se vadã nevoit sã-i fie prieten duºmanului sãu”

Restricþia Islamului pentru limitarea divorþului

Legea cea generoasã a Islamului a pus numeroase restricþii în calea
divorþului, astfel încât el sã se limiteze la un cadru cât mai îngust cu putinþã.

Divorþul care nu este impus de o necesitate ºi care survine înainte de a se
fi epuizat celelalte mijloace care au fost menþionate mai sus este interzis de
Islam, pentru cã el, aºa dupã cum au afirmat unii legiºti este dãunãtor atât
pentru soþ cât ºi pentru soþie ºi distrugãtor pentru interesul celor doi. El a fost
socotit interzis (haram), asemenea stricãrii averii, cãci aºa dupã cum a zis
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - nu se cuvine “Nici
vãtãmarea proprie, nici vãtãmarea altcuiva!”1

Nici Allah, nici Trimisul Sãu nu iubesc ceea ce fac cei care cautã

1 Ibn Qudama, Al-Mughni, vol.7, p.77. Hadisul a fost relatat ºi de Ibn Maja ºi de Ad-Daraqutni în
mai multe variante (N.T.)

2 Relatat de At-Tabarani ºi de Ad-Daraqutni (N.A.)
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rãspuns: “Porunceºte-i sã o cheme înapoi! Dupã aceea, dacã voieºte,
poate sã divorþeze de ea, când ea este curatã ºi înainte de a se mai fi
atins de ea. Acesta este divorþul respectând timpul de aºteptare”. Iar
Allah Preaînaltul a poruncit, grãind astfel:

“O, Profetule! Dacã divorþaþi de muieri, atunci despãrþiþi-vã de
ele dupã timpul de aºteptare prescris pentru ele” (At-Talaq: 1).

Aceasta înseamnã cã divorþul trebuie sã aibã loc în perioada în care ele
se aflã în stare de curãþenie.

Iar într-o variantã se relateazã: “Porunceºte-i sã o cheme înapoi ºi sã
divorþeze de ea dupã aceea, când ea va fi curatã sau însãrcinatã!”

Dar oare, divorþul care se face în afara acestei perioade este dus la
îndeplinire? Are loc sau nu are loc?

Se spune cã el are loc ºi cã cel care divorþeazã este pãcãtos.
Dar un grup de legiºti au zis: Nu are loc, fiindcã Allah Preaînaltul nu l-a

orânduit în modul acesta ºi nu l-a permis ºi prin urmare nu este în conformitate
cu Legea Lui. Atunci cum sã se spunã cã el este valabil ºi corect?

Abu Dawud a relatat cu un lanþ autentic de transmiþãtori cã Ibn Omar a
fost întrebat: “Ce pãrere ai despre bãrbatul care a divorþat de nevasta lui care
avea menstruaþie? ªi el i-a spus celui care l-a întrebat povestea lui, când a
divorþat de nevasta lui care avea menstruaþie, însã Trimisul lui Allah - Allah sã-
l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a adus-o pe ea înapoi la el, fãrã sã-l fi consi-
derat valid.

Jurãmântul ameninþând cu divorþul este interzis (haram)

Musulmanului nu-i este îngãduit sã facã din divorþ un jurãmânt ºi sã
rosteascã pe el cã va face cutare lucru sau cã nu va face cutare lucru sau sã o
ameninþe cu el pe soþia sa, zicând cã dacã ea va face cutare lucru va divorþa
de ea.

În Islam jurãmântul are o formulã specialã ºi nu este îngãduit sã se jure
pe altceva. Acesta este jurãmântul pe Allah Preaînaltul. Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Acela care jurã pe

1 Relatat de Abu Dawud, de At-Tirmizi ºi de Al-Hakim (N.A.)
2 Relatat de Muslim (N.A.)
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ªi a mai grãit El:
“Cele divorþate sã fie dãruite dupã cuviinþã. Aceasta este o

obligaþie pentru cei care au fricã.” (Al-Baqara: 241).

Repudierea repetatã

Islamul i-a dat credinciosului dreptul sã rosteascã de trei ori în momente
diferite dorinþa de a divorþa, cu condiþia sã divorþeze de fiecare datã de ea în
condiþii de curãþenie a ei, fãrã sã se fi culcat cu ea, apoi sã o lase pânã când
expirã perioada de aºteptare (‘idda). Iar dacã se hotãrãºte sã rãmânã cu ea în
perioada de aºteptare, poate sã o þinã, iar dacã nu a chemat-o înapoi înainte
de expirarea perioadei de aºteptare, poate sã o ia înapoi cu un alt contract,
însã dacã nu are nici o intenþie în privinþa ei, atunci nu-i aduce nici un
prejudiciu, dacã ea se cãsãtoreºte cu un alt bãrbat.

Dacã o readuce sub protecþia sa dupã prima rostire a divorþului ºi din
nou se produc între ei neînþelegeri ºi celelalte mijloace se dovedesc ineficiente
pentru a-i împãca, el are dreptul sã o repudieze pentru a doua oarã în acelaºi
mod pe care l-am menþionat mai sus, dupã cum are dreptul sã o cheme înapoi
în perioada de aºteptare (‘idda) fãrã contract sau dupã perioada de aºteptare
cu un nou contract.

Dacã revine ºi o repudiazã pentru a treia oarã, aceasta este o dovadã
clarã a faptului cã înþelegerea între ei nu mai este cu putinþã. De aceea, dupã
cea de a treia repudiere, nu-i mai este îngãduit sã o aducã înapoi ºi nu-i mai
este îngãduitã dupã aceea decât dupã ce ea se va fi cãsãtorit legal cu un alt
soþ în mod corect ºi cu bunã intenþie ºi nu doar pentru a i se permite revenirea
la primul soþ.

Din aceastã prezentare rezultã cã musulmanul care însumeazã cele trei
repudieri într-una singurã sau într-o singurã expresie contravine celor orânduite
de Allah ºi se abate de la calea cea dreaptã a Islamului. S-a relatat cã Trimisul
lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a fost înºtiinþat cã un
bãrbat a divorþat de muierea lui rostind cele trei repudieri o singurã datã ºi el
s-a ridicat furios ºi a zis: “Vã jucaþi cu Cartea lui Allah ºi eu mai sunt
încã printre voi?” Atunci s-a ridicat un bãrbat ºi a zis: O, Trimis al lui Allah!
(Porunceºti) sã-l ucid?”

1 Prima sau a doua repudiere (N.A.)
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ei soþ sau tutorele ei sau altcineva decât aceºtia nu au voie sã o împiedice de
la cãsãtoria cu bãrbatul pe care ea îl voieºte. Dorinþa celui care i-a cerut mâna
ºi a ei nu pot fi împiedicate, dacã ei au ajuns la înþelegere pe calea legalã ºi
uzualã cunoscutã.

Încercarea unora dintre bãrbaþii care divorþeazã de a-ºi impune dominaþia
asupra femeii divorþate, ameninþând-o pe ea sau ameninþând familia ei, dacã
se va mai cãsãtori dupã el, este o faptã a ignoranþilor din perioada anterioarã
Islamului (al-Jahiliyya).

Opoziþia unei familii sau a unor triburi faþã de recãsãtorirea femeii
divorþate vine în contradicþie cu Legea lui Allah.

La fel stau lucrurile ºi cu revenirea femeii divorþate la fostul soþ, dacã el
vrea sã o cheme înapoi ºi dacã ei doi s-au înþeles sã se împace ºi sã rezolve
neînþelegerile care i-au separat, cãci “Împãcarea este mai bunã”, aºa cum
a grãit Allah Preaînaltul.

La aceste aspecte face referire versetul urmãtor:
“Iar dacã divorþaþi de femei ºi ele împlinesc timpul lor, nu le

împiedicaþi sã se întoarcã la soþii lor, dacã s-au învoit dupã
cuviinþã! Aceasta vi se dã ca povaþã acelora dintre voi care cred în
Allah ºi în Ziua de Apoi. Acest lucru este mai potrivit ºi mai curat
pentru voi. Allah ºtie, iar voi nu ºtiþi” (Al-Baqara: 232).

Drepturile soþiei care nu mai acceptã viaþa conjugalã

O femeie care nu-l mai acceptã pe soþul ei ºi nu mai suportã convieþuirea
împreunã cu el poate sã se rãscumpere pentru a se elibera de el. Ea îºi poate
dobândi libertatea restituindu-i zestrea ºi cadourile pe care el i le-a oferit ori
mai mult sau mai puþin decât acestea, dupã cum convin.

Dar cel mai potrivit este ca el sã nu cearã mai mult decât a cheltuit
pentru ea mai înainte. Allah Preaînaltul a grãit:

“Iar dacã vã temeþi cã nu veþi putea împlini poruncile lui
Allah, atunci nu este nici un pãcat ca ea sã se rãscumpere cu ceva”
(Al-Baqara: 229).

Soþia lui Thabit bin Qays a venit la Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-a zis: O, Trimis al lui Allah! Eu nu-i gãsesc
lui Thabit bin Qays nici un cusur în privinþa firii ºi a religiei, însã eu îl urãsc ºi

1 Relatat de Al-Bukhari ºi An-Nasa'i (N.A.)



207

YUSUF AL-QARDAWI

aceea pe care o suportã ea. Dacã afirmã cã o va pãrãsi,  sprijinindu-ºi vorbele
pe jurãmântul de a nu se apropia de ea ºi de a nu întreþine cu ea raporturi
sexuale, el are un rãgaz de patru luni, în care sufletul sãu îºi poate regãsi
liniºtea ºi mânia lui se poate potoli ºi în care îºi verificã totodatã ºi conºtiinþa.
Dacã îºi revine în fire ºi reia relaþiile normale cu ea înainte de expirarea celor
patru luni sau la capãtul lor, Allah îi va ierta greºeala lui trecutã ºi îi va
deschide larg poarta cãinþei ºi el trebuie sã ispãºeascã jurãmântul sãu.

Dacã aceastã perioadã expirã ºi el nu revine asupra hotãrârii sale ºi
asupra jurãmântului sãu, atunci soþia lui poate divorþa de el ca o compensaþie
pentru drepturile pe care el i le-a neglijat.

Unii legiºti o considerã divorþatã de el la expirarea perioadei menþionate
fãrã sã mai fie nevoie de hotãrârea unui judecãtor religios (qadi).

Alþii, însã, condiþioneazã despãrþirea de prezentarea chestiunii unui
judecãtor, dupã expirarea perioadei, care îi va cere sã aleagã între revenirea
asupra hotãrârii ºi mulþumirea soþiei sale ºi divorþ.

Acest jurãmânt de a nu se apropia de soþie este cunoscut în legislaþia
islamicã (ºari’a) sub numele de 'ila’, iar Allah Preaînaltul a grãit în privinþa lui:

“Pentru aceia care jurã sã nu se mai împreune cu muierile lor
este sorocit un rãgaz de patru luni. Dar dacã ei se rãzgândesc,
Allah este Iertãtor, Îndurãtor. / Însã dacã au hotãrât divorþul, Allah
este Cel Care Aude, Atoateºtiutor” (Al-Baqara: 226-227).

Rãgazul a fost stabilit la patru luni pentru ca bãrbatul sã aibã suficient
timp sã reflecteze ºi sã revinã ºi pentru cã aceasta este socotitã perioada
maximã cât poate rãbda femeia fãrã soþul ei. În acest sens, comentatorii aduc
ca argument ºi povestea lui Omar - Allah fie mulþumit de el! - care a auzit o
femeie tânguindu-se, într-o noapte când el umbla, veghind:

“Prea lungã ºi prea beznã a fost aceastã noapte,
Nesomnul singur numai mi-a tot vorbit în ºoapte,
De n-ar fi teama de pedeapsa lui Allah, vã jur,
În pat eu singurã sã stau, n-aº fi putut sã-ndur.
Atunci, Omar s-a interesat de pricina pentru care se tânguia ºi a aflat cã

soþul ei lipseºte de multã vreme, fiind plecat cu oºtile în luptã. A întrebat-o pe



209

YUSUF AL-QARDAWI

facã prada îndoielilor de-a lungul întregii sale vieþi. Legea islamicã (ºari’a) a
gãsit pentru el o ieºire dintr-un astfel de impas prin ceea ce în jurisprudenþã
poartã numele de li’an. Acela care este încredinþat sau este aproape sigur cã
soþia lui i-a murdãrit patul culcându-se cu un alt bãrbat de la care are un fiu,
dar nu are o dovadã incontestabilã în legãturã cu aceasta, poate sã ridice
chestiunea la un judecãtor religios (qadi), care le cere sã facã jurãminte (li’an),
descrie foarte amãunþit în Surat an-Nur din Coranul cel sfânt:

“Aceia care le defãimeazã pe muierile lor1 ºi nu au martori
afarã de ei înºiºi, fiecare dintre ei trebuie sã facã patru mãrturii [cu
jurãmânt] pe Allah cã el este dintre cei care spun adevãrul / ªi o a
cincea [mãrturie cu jurãmânt] ca blestemul lui Allah sã cadã asupra
lui, dacã el este dintre cei care mint. / Însã pedeapsa2 va fi
îndepãrtatã de la ea, dacã ea face patru mãrturii [cu jurãmânt] pe
Allah cã el este dintre cei care mint / ªi o a cincea [mãrturie cu
jurãmânt] ca mânia lui Allah sã se abatã asupra ei, dacã el este
dintre cei care spun adevãrul” (An-Nur: 6-9).

Dupã aceea îi separã pe ei pentru totdeauna, iar copilul o urmeazã pe
mama sa.

Înfierea este interzisã (haram) în Islam

Dacã tatãl nu poate tãgãdui genealogia aceluia care s-a nãscut în patul
sãu, lui nu-i este îngãduit nici sã înfieze un copil care nu este fiul sãu. În
perioada anterioarã Islamului (al-Jahiliyya), arabii, asemenea altor neamuri,
adãugau la fiii lor ºi la familiile lor pe cine voiau ei pe calea înfierii. Bãrbatul
avea dreptul sã adauge la fiii sãi ºi alþi tineri, dacã voia, ºi sã anunþe acest
lucru, fiul înfiat devenind membru al familiei sale, bucurându-se de drepturile
fiilor sãi ºi revenindu-i ºi îndatoririle lor. În felul acesta, el purta numele familiei
ºi beneficia de drepturile ei. Înfierea nu era afectatã de existenþa unui tatã
cunoscut ºi a unei origini cunoscute.

Când a apãrut Islamul, acest fenomen era rãspândit în societatea arabã.
Chiar ºi Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - îl înfiase pe Zayd
bin Haritha înainte de apariþia Islamului. Acesta era un tânãr arab care fusese

1 Acuzându-le de infidelitate (N.T.)
2 Pedeapsa cu biciuirea (N.T.)
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Aceasta înseamnã cã înfierea este doar un cuvânt gol, în spatele cãruia
nu se aflã nici un adevãr exterior.

Rostirea vorbelor nu schimbã realitatea, nu-l transformã pe cel strãin în
rudã ºi nici pe cel adoptat în fiu adevãrat. Vorbele nu pot face ca prin venele
celui adoptat sã curgã sângele celui care l-a înfiat, nu creeazã în pieptul
bãrbatului afecþiunea paternã, nici în inima copilului sentimentele de fiu, nu-i
lasã lui moºtenire virtuþile, nici trãsãturile fizice, intelectuale ºi psihice ale
familiei.

Islamul a anulat toate consecinþele care decurgeau din aceastã
orânduialã, cum sunt moºtenirea sau interdicþia cãsãtoriei cu soþia celui înfiat.

În ceea ce priveºte moºtenirea, Islamul nu a mai luat în considerare decât
legãturile de sânge, de cãsãtorie ºi de rudenie autenticã:

“Cei care sunt legaþi prin rudenie au întâietate unii faþã de
alþii1, dupã Legea lui Allah” (Al-Anfal: 75).

Iar în privinþa cãsãtoriei, Coranul a proclamat cã sunt oprite soþiile fiilor
veritabili, nu ale celor înfiaþi:

“[Vã sunt oprite] ... nevestele fiilor voºtri din mãdularele
voastre” (An-Nisa’: 23).

Aºadar, bãrbatului îi este îngãduit sã se însoare cu soþia fiului sãu adoptiv,
fiindcã ea este femeia unui om strãin de el în realitate ºi nu e nici o nenorocire
sã se însoare cu ea, dacã celãlalt divorþeazã de  ea.

Abrogarea adopþiunii prin vorbã ºi faptã

Acest lucru nu a fost uºor pentru oameni, cãci adopþiunea era o rânduialã
socialã cu rãdãcini adânci în viaþa arabilor. Dar înþelepciunea lui Allah a voit sã
nu se limiteze numai la vorbe pentru demolarea ei ºi pentru distrugerea
urmelor ei, ci a recurs la vorbe asociate cu acþiunea.

Înþelepciunea divinã l-a ales pentru aceastã misiune chiar pe Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - , pentru a pune capãt
oricãrei îndoieli ºi pentru a îndepãrta orice nesiguranþã din sufletele
credincioºilor în legãturã cu îngãduirea cãsãtoriei cu femeile divorþate de fiii lor
adoptivi, astfel încât sã fie conviºi cã permis este ceea ce a îngãduit Allah ºi
nepermis este ceea ce a interzis Allah. Zayd bin Haritha, cãruia i se spunea

1 Rudele sunt mai îndreptãþite la moºtenire decât oricare alþii (N.T.)
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“Nu este nici un pãcat pentru Profet întru ceea ce i-a poruncit
Allah6. Aceasta este Legea lui Allah pentru aceia care au fost mai
înainte.7 Porunca lui Allah este o hotãrâre hãrãzitã. / Aceia care
transmit mesajele lui Allah ºi se tem de El ºi nu se tem de nimeni
afarã de Allah [sã ºtie cã] Allah este de ajuns pentru a þine
socoteala [la toate]. / Muhammed nu este tatã nici unuia dintre
bãrbaþii voºtri,1 ci el este Trimisul lui Allah ºi încheietorul
profeþilor,2 ºi Allah este Atoateºtiutor” (Al-Ahzab: 38-40).

Adopþiunea în sensul educãrii ºi ocrotirii

Islamul a abrogat adopþiunea sau înfierea copiilor, care le oferea
încadrarea în familiile care-i adoptã ºi tratându-i la fel ca pe propriii copii în
privinþa intrãrii în contact cu femeile din familie, a interdicþiei cãsãtoriei ºi a
drepturilor la moºtenire. Dar în afarã de acest gen de adopþiune pe care
Islamul l-a interzis, existã ºi un alt tip de relaþie pe care oamenii o socotesc
adopþiune. Aceasta constã în luarea sub ocrotire a unui orfan sau a unui copil
abandonat, arãtându-i o afecþiune identicã aceleia manifestate faþã de propriul
copil, aceeaºi grijã ºi aceeaºi educaþie. El este crescut, hrãnit, îmbrãcat ºi tratat
ca ºi propriii fii, fãrã însã a primi numele familiei ºi a beneficia de drepturile
decurgând din relaþia familialã. Acesta este un tratament demn de laudã,
propriu religiei lui Allah, pentru care acela care îl acordã va avea parte de
rãsplata Raiului. Profetul - Pacea asupra lui! - a zis în legãturã cu aceasta: “Eu
ºi protectorul orfanului vom ajunge în Rai în felul acesta”. ªi a fãcut un
semn cu degetele arãtãtor ºi mijlociu, despãrþindu-le3 ºi apropiindu-le, indicând
semnul egalitãþii. Copilul abandonat are aceeaºi situaþie ca orfanul.

Iar dacã un bãrbat nu are urmaºi ºi voieºte sã-i dãruiascã acestui copil
ceva din averea sa, el poate sã-i dãruiascã în timpul vieþii sale oricât voieºte ºi
poate sã-i stabileascã prin testament pânã la o treime din moºtenirea pe care
o lasã dupã el.

1 Muhammed nu a avut decât fiice, cãci fiii sãi au murit la vârstã fragedã, iar pe Zayd l-a adoptat
(N.T.)

2 În sensul cã ºirul profeþilor s-a încheiat cu el, care este ultimul dintre profeþi (N.T.)
3 Relatat de Al-Bukhari, Abu Dawud ºi At-Tirmizi (N.A.)
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el, în Ziua Învierii nici cãinþã, nici rãscumpãrare”.2

Iar Sa’d bin abi Waqqas a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - a zis: “Raiul îi va fi oprit aceluia care pretinde cã
altcineva i-ar fi tatã, ºtiind cã el nu-i este tatã”.3

Nu-i ucideþi pe copiii voºtri!

Dupã ce a apãrat în felul acesta relaþiile genealogice, Islamul a impus o
serie de datorii atât fiului cât ºi tatãlui, unul faþã de celãlalt, în virtutea legãturii
paternale ºi filiale dintre ei, interzicându-i fiecãruia dintre ei o serie de lucruri
cerute de apãrarea acestor drepturi.

Pruncul are dreptul la viaþã, iar tatãlui ºi mamei le este interzis sã
atenteze la viaþa lui, ucigându-l sau îngropându-l de viu, aºa cum procedau unii
arabi înainte de apariþia Islamului, adicã în perioada cunoscutã  cu numele de
al-Jahiliyya, fetiþa ºi bãieþelul fiind egali în aceastã privinþã. Allah Preaînaltul a
grãit:

“ªi nu vã omorâþi copiii voºtri de frica sãrãciei1! Noi le vom
asigura cele de trebuinþã ca ºi vouã. Omorârea lor este un pãcat
mare!” (Al-’Isra’: 31).

ªi tot el a grãit:
“ªi când fetiþa îngropatã de vie va fi întrebatã / Pentru ce

pãcat a fost omorâtã” (Al-Takwir: 8-9).
Oricare ar fi motivul acestei fapte reprobabile - de ordin economic, cum

ar fi teama de sãrãcie sau lipsa mijloacelor de subzistenþã, ori de ordin social,
cum ar fi teama sã nu-i pãteze onoarea, dacã noul nãscut este o fetiþã, Islamul
a interzis în modul cel mai categoric aceastã faptã barbarã, cãci ea înseamnã
ucidere, rupere a legãturii de sânge ºi nedreptate faþã de un suflet slab.
Profetul - Pacea asupra lui! - a fost întrebat: Care sunt cele mai mari pãcate?
Iar el a rãspuns: “Sã-i faci lui Allah care te-a creat un pãrtaº” ªi mai
care? a fost întrebat apoi. Iar el a rãspuns: “Sã-l ucizi pe pruncul tãu de
teamã cã ar trebui sã mãnânce împreunã cu tine”.2

1 Aluzie la obiceiul pãgân al îngropãrii de vii al noilor-nãscute, interzis prin acest verset ºi prin alte
versete din Coran (N.T.)

2 General acceptat (N.A.)
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Profetul Muhammed - Pacea asupra lui! - i-a îndemnat pe pãrinþi: “Fiþi
drepþi cu copiii voºtri! Fiþi drepþi cu copiii voºtri!”7 Acest hadis a avut ca
motiv o întâmplare în care soþia lui Baºir bin Sa’d Ansaritul i-a cerut bãrbatului
ei sã-i dea fiului ei, An-Nu’man bin Baºir, în dar o grãdinã sau un rob. Ea a
vrut sã înregistreze acest dar ºi i-a cerut sã depunã mãrturie pentru aceasta
Trimisul lui Allah! - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Bãrbatul s-a dus la
el ºi i-a zis: O, Trimis al lui Allah! Fiica lui cutare, adicã soþia sa, mi-a cerut sã-
i dãruiesc bãiatului ei pe robul meu. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - l-a întrebat: “El are fraþi?” Da! i-a rãspuns. Atunci, Profetul a zis:
“ªi i-ai dat fiecãruia dintre ei ceea ce i-ai dat lui?” Nu! i-a rãspuns el.
Profetul i-a spus: “Acest lucru nu se cuvine. Eu nu fac mãrturie decât
pentru ceea ce este drept”.1 “Nu-mi cere sã fac mãrturie pentru ceva
care nu este drept. Tu ai datoria faþã de copiii tãi sã fii egal cu ei,
dupã cum ºi ei au datoria sã te respecte”.2 “Fiþi cu fricã de Allah ºi fiþi
egali cu copiii voºtri!”3

Imamul Ahmad a apreciat cã dacã existã un anumit motiv se poate face
diferenþiere între fii: dacã, de pildã, unul dintre ei are o infirmitate sau ceva de
acest gen, el poate obþine lucrul de care are nevoie.4

Respectarea poruncilor lui Allah în privinþa moºtenirii

La fel se pune chestiunea ºi în legãturã cu moºtenirea: tatãl nu are voie
sã-i priveze pe unii dintre copiii sãi de dreptul la moºtenire; nu-i este îngãduit
sã le priveze nici pe fiicele sale, nici sã-i priveze pe fiii unei soþii neconcubine.

Nici unei rude nu-i este permis sã priveze pe una din rudele sale care
are dreptul la moºtenire prin recurgerea la un tertip sau altul. Allah a stabilit
rânduiala moºtenirii graþie ºtiinþei, imparþialitãþii ºi înþelepciunii Sale, dându-i

4 În cartea numitã "Al-Mughni" a spus: "Dacã a preferat pe cineva dintr-un motiv sau altul care
impune acest tratament, aºa cum ar fi o nevoie, o infirmitate, orbirea, numãrul mare al membrilor familiei
sale, preocuparea sa pentru un anumit domeniu al ºtiinþei sau alte calitãþi asemãnãtoare, sau a privat pe
vreunul dintre fiii sãi din pricina viciilor sale, a ereziei sale sau pentru cã el profitã de ceva dobândit ca
urmare a nesupunerii faþã de Allah sau a folosirii în acest scop, s-a relatat cã Ahmad a permis acest lucru,
zicând: Nu-i nimic rãu, dacã el are o nevoie, dar îl urãsc dacã este din pricina preferinþei ºi a darului".
(Vol.5, p.665).

1 Relatat de Muslim, Ahmad ºi Abu Dawud (N.A.)
2 Varianta lui Abu Dawud (N.A.)
3 Relatat de cei doi ºeihi (N.A.)
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Mama sa l-a purtat cu dureri ºi l-a nãscut cu dureri. Purtarea lui ºi
[pânã la] înþãrcarea lui sunt treizeci de luni.” (Al-Ahqaf: 15).

Un bãrbat a venit la Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
ºi l-a întrebat: “Care este cel mai îndreptãþit om sã-i þin tovãrãºie?” I-a
rãspuns lui: “Mama ta!” L-a întrebat: “Apoi cine?” I-a rãspuns: “Mama ta!” ªi
l-a mai întrebat o datã: “Apoi cine?” ªi i-a rãspuns lui: “Mama ta!” ªi iarãºi
l-a mai întrebat: “ªi apoi cine?” Iar el i-a rãspuns: “Tatãl tãu!”1

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a socotit lipsa de
respect faþã de pãrinþi a fi unul dintre cele mai mari pãcate, plasând-o dupã
facerea de asociaþi lui Allah Preaînaltul. În cele douã Sahih-uri se relateazã:
“Sã vã spun care sunt cele mai mari pãcate?” a întrebat de trei ori
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! ªi i-au rãspuns
lui: “Spune-ne, o, Trimis al lui Allah!” Atunci le-a zis lor: “Facerea de
pãrtaºi lui Allah, lipsa de respect pentru pãrinþi...” Stãtea rezemat ºi
s-a ridicat în capul oaselor, adãugând: “ªi spunerea de minciuni ºi
mãrturia mincinoasã”.

ªi a mai zis Trimisul lui Allah - Pacea asupra lui! - : “Trei sunt aceia
care nu vor intra în Rai: acela care nu-i ascultã pe pãrinþii sãi, codoºul
ºi muierea care se poartã ca un bãrbat”.2

ªi a mai zis: “Pentru toate pãcatele dã Allah pãsuire pânã în Ziua
de Apoi, dacã El voieºte, afarã de nesupunerea faþã de pãrinþi, pentru
care Allah grãbeºte (pedeapsa) chiar în timpul vieþii, înainte de venirea
morþii!”3

Allah a poruncit îndurarea faþã de pãrinþi, mai ales atunci când ei ajung
la bãtrâneþe ºi-i pãrãsesc puterile ºi au nevoie de mai multã grijã ºi de mai
mare atenþie faþã de sentimentele lor delicate, zicând:

“ªi Domnul tãu a orânduit sã nu-L adoraþi decât pe El ºi sã vã
purtaþi frumos cu pãrinþii voºtri, iar dacã bãtrâneþile îi ajung pe
unul dintre ei sau pe amândoi lângã tine, nu le ziceþi lor „Of!”4 ºi
nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. / ªi din îndurare
coboarã pentru ei aripa smereniei ºi îndurãrii ºi spune: „Doamne, fii
îndurãtor cu ei, cãci ei m-au crescut [când am fost] mic!” (Al-Isra’:

2 Relatat de An-Nasa'i ºi de Al-Bazzar cu lanþuri de transmiþãtori bune, precum ºi de Al-Hakim (N.A.)
3 Relatat de Al-Hakim cu un isnad socotit autentic (N.A.)
4 În semn de nemuþumire, pentru cã te stânjenesc. (N.T.)

1 General acceptat (N.A.)
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Allah. Însã Profetul l-a întrebat: Mai este în viaþã vreunul dintre pãrinþii
tãi? I-a rãspuns: Da! Amândoi sunt în viaþã! Atunci i-a zis lui: ªi, voieºti
rãsplatã de la Allah? I-a rãspuns: Da! Atunci i-a zis Profetul: Întoarce-te la
pãrinþii tãi ºi þine-le lor tovãrãºie ºi fii bun cu ei!”3

S-a mai relatat cã el a zis: “Un bãrbat a venit la Trimisul lui Allah - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi i-a zis: Am venit sã-þi cer îngãduinþa
pentru a te însoþi în luptã ºi i-am lãsat pe pãrinþii mei plângând. Atunci i-a zis
lui: “Întoarce-te la ei ºi fã-i sã râdã, aºa cum i-ai fãcut sã plâgã
acum!”1

Iar Abu Sa’id a relatat cã un bãrbat din Yemen s-a dus la Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - dar el i-a zis: “ªi mai ai pe
cineva în Yemen?” I-a rãspuns: Da! Pe pãrinþi. Atunci l-a întrebat: “ªi   þi-
au îngãduit sã pleci?” A rãspuns: Nu! Atunci i-a zis Profetul: “Întoarce-te la
ei ºi cere-le îngãduinþa! Dacã ei îþi vor îngãdui, atunci mergi la lupta
sfântã, dacã nu, stai ºi ai grijã de ei!”2

Pãrinþii politeiºti

Unul dintre cele mai minunate lucruri cu care a venit Islamul în privinþa
modului cum trebuie trataþi pãrinþii este acela cã el a oprit de la nesupunerea
faþã de ei, chiar dacã ei sunt politeiºti sau necredincioºi, ba chiar dacã
exagereazã în politeismul lor ºi cheamã la el, strãduindu-se sã-l îndepãrteze pe
fiul lor musulman de la religia lui. Allah Preaînaltul a grãit în legãturã cu
aceasta:

“Adu mulþumire Mie ºi pãrinþilor tãi, cãci la Mine este în-
toarcerea! / Dar dacã se strãduiesc pentru ca tu sã-Mi faci ca
asociat altceva, despre care tu nu ai cunoºtinþã3, atunci nu te
supune lor! Rãmâi împreunã cu ei în aceastã lume, cu dreptate,
dar urmeazã calea acelora care se întorc cãtre Mine, cãci apoi la
Mine este întoarcerea ºi eu vã voi vesti ceea ce aþi fãcut!” (Luqman:
14-15).

Credinciosului musulman i se porunceºte în aceste douã versete sã nu le

1 Relatat de Al-Bukhari ºi de alþii (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
3 Idolii (N.T.)



223

YUSUF AL-QARDAWI

CAPITOLUL IV

CEEA CE ESTE PERMIS (HALAL)
ªI INTERZIS (HARAM) ÎN VIAÞA PUBLICÃ

A CREDINCIOSULUI MUSULMAN

1. CREDINÞELE ªI TRADIÞIILE

Credinþa adevãratã reprezintã baza comunitãþii islamice, iar credinþa în
Allah cel Unic este esenþa credinþei ºi spiritul Islamului în întregul sãu. Islamul,
prin rânduielile lui ºi prin cãlãuzirea lui urmãreºte în primul rând apãrarea
acestei credinþe ºi a monoteismului pur, iar lupta împotriva credinþelor
preislamice pe care le-a rãspândit pãgânismul rãtãcitor este un lucru necesar
pentru purificarea conumitãþii islamice de rãmãºiþele politeismului ºi ale rãtãcirii.

Respectarea rânduielilor lui Allah din univers

Una din primele dogme pe care le-a sãdit Islamul în sufletele fiilor sãi a
fost aceea cã acest univers întins în care trãieºte omul, cu pãmântul lui ºi cu
cerul lui, nu merge la întâmplare, fãrã nici o cãlãuzã, sau dupã pofta vreuneia
dintre fãpturi, cãci poftele lor - datoritã orbirii lor ºi rãtãcirii lor - sunt
contradictorii ºi divergente:

“ªi dacã adevãrul s-ar potrivi cu poftele lor, ar fi stricate
cerurile ºi pãmântul, precum ºi toþi cei care se aflã în ele.” (Al-
Mu’minun: 71).

Dar universul este organizat dupã legi generale, imuabile, care nu cunosc
nici o schimbare, aºa dupã cum a vestit Coranul în mai multe versete:

“Dar nu vei gãsi nicicând înlocuire pentru rânduiala lui Allah
ºi nu vei gãsi niciodatã schimbare pentru rânduiala lui Allah!” (Fatir:
43).

Musulmanii au învãþat din Cartea Domnului lor ºi din Sunna Profetului lor
sã respecte aceste rânduieli cosmice, sã cunoascã relaþiile care  existã între ele
ºi sã se îndepãrteze de motivele ascunse, pretinse, la care recurg ºi pe care le
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asupra sa! - a zis: “Aceluia care vine la un prezicãtor ºi îl întreabã pe el
despre ceva ºi crede ceea ce i se spune nu i se va primi Rugãciunea
vreme de patruzeci de zile”.1

ªi tot el a mai zis: “Acela care vine la un prezicãtor ºi crede ceea
ce-i spune lui înseamnã cã tãgãduieºte ceea ce i-a fost trimis lui
Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!”2 Aceasta pentru
cã lui Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i s-a revelat cã
necunoscutul nu-l ºtie decât Allah ºi cã nici Muhammed ºi nici altcineva nu ºtiu
necunoscutul:

«Spune [-le lor]: “Eu nu vã spun cã la mine se aflã comorile lui
Allah, nici cã eu aº ºti necunoscutul ºi nici nu vã spun cã eu aº fi
înger, ci eu urmez doar ceea ce mi se dezvãluie mie”» (Al-An’am: 50).

Dacã musulmanul cunoaºte acest lucru din Coranul sãu cu toatã
limpezimea ºi dupã aceea crede cã unele fãpturi pot sã cunoascã ceea ce este
predestinat ºi tainele pe care le ascunde necunoscutul, atunci el tãgãduieºte
ceea ce Allah i-a trimis Profetului Sãu - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!

Tragerea la sorþi cu sãgeþi

Din motivele pe care le-am menþionat, Islamul a interzis ºi tragerea la
sorþi cu sãgeþi.

Arabii din al-Jahiliyya foloseau sãgeþi late, fãrã vârf ºi identice. Pe una
dintre ele se scria “Mi-a poruncit Domnul meu”, pe a doua se scria “Domnul
meu m-a oprit (de la ceva)”, iar pe a treia nu se scria nimic. Dacã voiau sã
plece într-o cãlãtorie, sã se cãsãtoreascã sau altceva asemãnãtor, veneau la
templul idolilor - unde se aflau sãgeþile - ºi trãgeau la sorþi, adicã cereau sã ºtie
ceea ce li s-a sortit lor în timpul cãlãtoriei, raidului sau în alte împrejurãri. Dacã
ieºea sãgeata care le poruncea, atunci cutezau sã purceadã la faptã, dacã ieºea
sãgeata care-i oprea, atunci se abþineau de la aceasta, iar dacã ieºea sãgeata
pe care nu era nimic, o luau de la capãt încã o datã ºi încã o datã, pânã când
ieºea sãgeata care poruncea sau cea care oprea.

Aceastã practicã seamãnã cu ghicitul în nisip, în scoicile de mare, cu

1 Relatat de Muslim (N.A.)
2 Relatat de Al-Bazzar cu un ºir de transmiþãtori (isnad) (N.A.)
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împotriva rãului vrãjitoarelor care suflã în noduri” (Al-Falaq: 4).
Suflatul în noduri era una dintre practicile vrãjitorilor. Iar într-un hadis se

relateazã în legãturã cu aceasta: “Cine suflã într-un nod face vrãji, iar cine
face vrãji Îi face semeni [lui Allah]”.1

Islamul a interzis credinciosului musulman sã meargã la prezicãtori pentru
a-i întreba despre necunoscut ºi despre cele ascunse, dupã cum i-a interzis ºi sã
recurgã la vrãjitoare sau la vrãjitori pentru lecuirea unei boli care l-a lovit sau
pentru rezolvarea unei probleme cãreia el nu-i poate gãsi soluþie ºi Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a declarat duºmãnia faþã de
aºa ceva. ªi a zis el: “Nu este dintre noi acela care vede un semn rãu [în
ceva] ºi nici  acela cãruia i se vesteºte un semn rãu, nici acela care
prezice ºi nici acela cãruia i se prezice, nici acela care vrãjeºte ºi nici
acela pentru care se fac vrãji”.2

Iar Ibn Mas’ud a spus: “Acela care vine la un ghicitor, vrãjitor sau
prezicãtor ºi-l întreabã despre ceva ºi crede ceea ce i se spune, acela
tãgãduieºte ceea ce i-a fost revelat lui Muhammed - Allah sã-l binecu-
vânteze ºi sã-l miluiascã!”3

Iar Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Nu vor
intra în Rai acela care bea vin4, nici acela care crede în vrãji ºi nici
acela care rupe legãturile cu rudele sale apropiate”.5

Interdicþia aici nu se referã numai la vrãjitor, ci îl are în vedere ºi pe cel
care crede în vrãji ºi le încurajeazã, crezând ceea ce i se spune.

Interdicþia este cu atât mai mare ºi mai detestabilã, dacã vrãjile sunt
folosite în scopuri care sunt socotite oprite, aºa cum ar fi despãrþirea bãrbatului
de soþia lui, provocarea de daune fizice sau alte lucruri de acest fel cunoscute în
mediul vrãjitorilor.

Purtarea de amulete

În acest capitol se încadreazã ºi purtarea de amulete, scoici de mare ºi

1 Relatat de At-Tabari cu douã isnad-uri, dintre care unul este demn de încredere (N.A.)
2 Relatat de Al-Bazzar cu un ºir de transmiþãtori [isnad] bun, dintr-un hadis transmis de Umran bin

Husayn ºi de At-Tabarani cu un isnad bun dintr-un hadis transmis de Ibn Abbas (N.A.)
3 Relatat de Al-Bazzar ºi Ibn Ya'la cu un isnad bun (N.A.)
4 Prin vin (khamr) înþelegându-se toate bãuturile alcoolice (N.T.)
5 Relatat de Ibn Habban în Sahih-ul sãu (N.A.)
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teze ºi sã-l miluiascã! - a zãrit o brãþarã de alamã pe braþul unui bãrbat ºi l-a
întrebat pe el: “Vai de tine, ce e asta?” Iar el a rãspuns: Pentru slãbiciune!
Atunci, i-a zis lui: “Ea nu face decât sã-þi sporeascã slãbiciunea! Arunc-o,
fiindcã, dacã vei muri cu ea pe tine, nu vei avea parte de bucurie
niciodatã!”1

Aceste învãþãturi au avut influenþã asupra companionilor Profetului - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, astfel cã ei s-au ridicat deasupra
acceptãrii acestor rãtãciri ºi încrederii în aceste deºertãciuni.

S-a relatat cã Isa bin Hamza a zis: Am intrat la Abd Allah bin Hakim, care
avea brâncã, ºi l-am întrebat pe el: Nu atârni o amuletã? Dar el mi-a rãspuns:
Allah sã ne fereascã de aºa ceva!..

Într-o altã variantã se relateazã cã a zis: Mai degrabã moartea decât aºa
ceva!.. Iar Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis:
“Acela care-ºi va atârna ceva va fi încredinþat idolului la care se
închinã”.2

Iar Ibn Mas’ud a relatat cã a intrat la soþia lui ºi a vãzut-o cu ceva
atârnat de gât ºi a tras de el ºi l-a rupt. Apoi a zis: Neamul lui Abd Allah au
ajuns bogaþi ca sã-I facã lui Allah pãrtaºi lucruri care nu au nici o putere? Apoi
a adãugat: L-am auzit pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - zicând: “Amuletele, talismanele ºi tula sunt politeism”. Dar
ceilalþi oameni l-au întrebat: O, Abd Allah, amuletele ºi talismanele ºtim ce sunt,
dar tula ce este? Iar el le-a rãspuns: “Un lucru pe care-l fac muierile ca sã fie
iubite de bãrbaþii lor...”3 Acesta este un fel de farmec.

Învãþaþii au zis: Amuletele oprite sunt acelea care nu sunt în limba
arabilor ºi nu se ºtie ce înseamnã. ªi se poate ca ele sã conþinã vrãji sau sã fie
necredinþã. Dacã, însã au un sens inteligibil ºi în ele este pomenit Allah
Preaînaltul, atunci ele sunt acceptate ºi în acest caz amuleta este rugãciune
adresatã lui Allah ºi nu este consideratã drept leac sau medicament. Amuletele
neamului din al-Jahiliyya erau amestecate cu vrãji ºi politeism sau talismane
care nu aveau un sens clar.

1  Relatat de Ahmad ºi Ibn Habban în Sahih-ul sãu, precum ºi de Ibn Maja, dar fãrã porunca "arunc-
o! etc" (N.A.)

2  Relatat de At-Tirmizi (N.A.)
3  Relatat de Ibn Habban în Sahih-ul sãu ºi de Al-Hakim, mai prescurtat, care a zis: Isnad-ul lui este

autentic (N.A.)
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semnele rele alãturi de prezicere ºi de vrãjitorie ºi a zis: “Nu face parte dintre
noi acela care vede semn rãu [în ceva] ºi nici acela cãruia i se prezice,
nici acela care vrãjeºte ºi nici acela pentru care se fac vrãji”.1

ªi a mai zis Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - : “Ghicitul în nisip, în zborul pãsãrilor ºi în lovirea cu pietre
sunt ca ºi idolii!”2

Credinþa în semnul rãu este un lucru lipsit de orice temei în ºtiinþã ºi
realitate, este un semn al slãbiciunii ºi o acceptare a închipuirilor. Ce altceva
poate sã însemne credinþa unui om raþional într-un semn rãu venit de la o
persoanã sau de la un loc, de la glasul unei pãsãri, de la miºcarea unui ochi sau
de la auzirea unui cuvânt?!

Dacã în firea omului existã o slãbiciune care îl ispiteºte pe el sã vadã
semn rãu în unele lucruri, din anumite motive, el nu trebuie sã se lase pradã
acestei slãbiciuni ºi sã persiste în ea, îndeosebi când este vorba de etapa acþiunii
ºi îndeplinirii unor treburi sau lucrãri.

Un hadis spune în acest sens: “Trei sunt lucrurile de care nu scapã
nimeni: bãnuiala, semnul rãu ºi pizma. Dacã ai o bãnuialã,  nu-i da
crezare, dacã vezi un semn rãu în ceva, nu te întoarce, iar dacã
pizmuieºti, nu râvni!”3 În felul acesta, aceste trei lucruri menþionate rãmân
simple gânduri sau discuþii cu sine, fãrã nici un fel de urme în comportarea
practicã ºi Allah le iartã. Ibn Mas’ud a relatat cã Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Semnul rãu este politeism, semnul
rãu este politeism, semnul rãu este politeism!”

Ibn Mas’ud a zis: “ªi nu face parte dintre noi decât... însã Allah îl
face sã disparã prin încrederea în El”.4 Ibn Mas’ud vrea sã spunã cã nu
este nimeni printre noi care sã aibã în inima sa ceva de felul acesta, însã Allah
îndepãrteazã acest lucru din inima aceluia care se bizuie pe El ºi nu confirmã
gândul acela.

Rãzboi împotriva tradiþiilor din al-Jahiliyya

Aºa cum a declanºat campaniile sale împotriva credinþelor din al-Jahiliyya

1 Relatat de At-Tabarani, care l-a preluat de la Ibn 'Abbas2 cu un lanþ de transmiþãtori bun (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud, An-Nasa'i ºi Ibn Habban, în Sahih-ul sãu (N.A.)
3 Relatat de At-Tabarani cu un lanþ de transmiþãtori slab (N.A.)
4 Relatat de Abu Dawud ºi de At-Tirmizi (N.A.)
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este nedreptãþit!” Când Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a spus-o companionilor sãi, dupã ce credinþa s-a fixat în inimile lor,
voind sã exprime cu ea un alt sens, ei s-au minunat ºi au zis: “O, Trimis al lui
Allah! Pe acesta îl ajutãm dacã este nedreptãþit, dar cum sã-l ajutãm, dacã este
nedrept? Atunci, le-a rãspuns: “Îl opriþi de la nedreptate ºi aceasta este
ajutor pentru el”.1

Aºadar, trebuie sã ºtim cã orice chemare printre musulmani la fanatism
regional sau la fanatism rasial este o chemare specificã perioadei anterioare
Islamului (al-Jahiliyya), de care sunt strãini Islamul, Profetul sãu ºi Cartea lui
Allah.

Islamul nu recunoaºte nici o devoþiune afarã de crezul lui, nici o legãturã
afarã de fraternitatea lui, nici un fel de alte criterii care sã-i deosebeascã pe
oameni afarã de credinþã ºi necredinþã. Allah Preaînaltul a grãit astfel:

“Nu vei afla nici un neam [de oameni] care cred în Allah ºi în
Ziua de Apoi ºi care sã-i ia ca prieteni pe cei ce se împotrivesc lui
Allah ºi Trimisului Sãu, chiar dacã ar fi pãrinþii lor, fiii lor, fraþii lor
sau stirpea lor” (Al-Mujadila: 22).

ªi tot Allah Preaînaltul a grãit:
“O, voi cei care credeþi! Nu-i luaþi pe pãrinþii voºtri ºi pe fraþii

voºtri ca aliaþi, dacã ei iubesc necredinþa mai mult decât credinþa!”
(At-Tawba: 23).

Lãudarea cu neamurile ºi cu rasa

Al-Bukhari a relatat cã Abu Zurr ºi Bilal etiopianul - Allah fie mulþumit de
ei! - ºi amândoi au fost printre primii aderenþi ai Islamului - s-au supãrat unul pe
altul ºi s-au insultat, iar în timpul accesului de furie Abu Zurr i-a zis lui Bilal: Fiu
de negresã! Bilal s-a plâns de el Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - iar Profetul i-a zis lui Abu Zurr: “L-ai ocãrât în privinþa
mamei sale? Tu eºti un om care are încã în el spiritul din al-Jahiliyya.”2

S-a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a zis
lui Abu Zurr: “Sã ºtii cã tu nu eºti mai bun decât cineva care este roºu
sau negru, ci superioritatea se aflã în evlavia faþã de Allah”.3

1 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
3 Relatat de Ahmad (N.A.)
4 Relatat de Al-Bazzar (N.A.)
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1 Relatat de al-Bayhaqi (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)

Profetul Islamului, în a doua zi de dupã aducerea jertfelor (ayyam at-taºriq) din
luna cea sfântã (muharram) în locul cel sfânt (Mekka), Profetul Muhammed -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a rostit predica de adio, în care a
proclamat printre alte principii: “O, oameni! Domnul vostru este Unic. Nu
are nici un merit în plus un arab faþã de un nearab ºi nici un nearab
faþã de un arab, nici un alb faþã de un negru, nici un negru faþã de un
roºu, afarã de evlavie!”1

“Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre
voi” (Al-Hujurat: 13).

Bocirea morþilor

Printre tradiþiile din perioada preislamicã (al-Jahiliyya) împotriva cãrora a
luptat Islamul s-au numãrat ºi obiceiurile legate de bocirea  morþilor ºi tristeþea
ºi durerea exageratã.

Islamul i-a învãþat pe aderenþii sãi cã moartea nu este decât o cãlãtorie
dintr-o lume într-o altã lume ºi nu este nici o pieire pentru totdeauna, cã
durerea nu-l readuce la viaþã pe cel mort ºi nu schimbã hotãrârea lui Allah. De
aceea, dreptcredinciosul se cuvine sã primeascã moartea tot aºa cum primeºte
orice nenorocire care îl loveºte, cu rãbdare ºi aºteptând rãsplata în Ziua de
Apoi, trãgând învãþãturile ºi nãdãjduind într-o întâlnire veºnicã în Viaþa de Apoi,
repetând ceea ce spune Coranul:

“Noi suntem ai lui Allah ºi noi la El ne întoarcem” (Al-Baqara:
156).

Practicile din al-Jahiliyya sunt respinse ºi socotite haram. Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - s-a dezis de ele, atunci când a
zis: “Nu face parte dintre noi acela care-ºi loveºte obrajii [bocind] ºi-ºi
sfâºie veºmintele ºi cheamã aºa cum chemau în vremurile de dinaintea
ivirii Islamului (al-Jahiliyya)”2

Musulmanului nu-i este îngãduit sã poarte semnele doliului, sã-ºi schimbe
veºmintele ºi înfãþiºarea obiºnuitã, pentru a-ºi exprima durerea ºi tristeþea, în
afara soþiei care trebuie sã þinã doliu dupã soþul ei vreme de patru luni ºi zece
zile, în semn de respect pentru dreptul ce revine vieþii conjugale ºi pentru legã-
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Dimpotrivã, unul dispune de ceea ce îi lipseºte altuia, unii au nevoie de ceea ce
altora le prisoseºte. Allah i-a inspirat pe ei sã facã schimburi de mãrfuri ºi de
foloase prin intermediul vânzãrii, cumpãrãrii ºi altor tipuri de relaþii ºi afaceri,
astfel încât viaþa sã-ºi urmeze cursul sãu drept ºi roata ei sã se învârteascã
aducând bine ºi producþie.

Când a fost trimis, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -,
arabii aveau diverse tipuri de relaþii de vânzare ºi cumpãrare ºi de schimburi. El
le-a încuviinþat pe acelea care nu contraveneau principiilor Legii divine (ºari’a),
cu care a venit, dar le-a interzis pe altele, care nu se potriveau cu þelurile ºi
îndrumãrile lor. Aceastã interdicþie se referã la sensuri precum ajutorarea în
sãvârºirea nesupunerii, înºelarea, specula, nedreptãþirea uneia dintre pãrþile
contractante ºi altele asemãnãtoare.

Vânzarea lucrurilor interzise este opritã (haram)

Islamul a socotit interzise vânzarea sau comercializarea lucrurilor care sunt
þinute pentru a fi folosite într-un lucru care este socotit a fi pãcat. Astfel sunt
carnea de porc, bãuturile alcoolice (khamr), mâncãrurile ºi bãuturile oprite în
general, idolii, crucile, statuetele etc. Aceasta pentru cã în vânzarea lor sau în
comercializarea lor se aflã o laudã adusã acestor acte de nesupunere, o
împingere a oamenilor cãtre ele sau facilitarea dobândirii lor de cãtre ei ºi o
apropiere a lor faþã de acestea. Iar în interzicerea vânzãrii sau dobândirii lor se
aflã neglijarea lor, slãbirea pomenirii lor ºi îndepãrtarea oamenilor de folosirea
lor. Tocmai de aceea, Profetul - Pacea asupra lui! - a zis: “Allah ºi Trimisul
Sãu au oprit de la vânzarea bãuturilor alcoolice (khamr), a cãrnii de
mortãciune, a porcului ºi a idolilor”.1 ªi a zis Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : “Dacã Allah a interzis un lucru, a interzis
valorificarea lui”.2

Înºelarea la vânzare este interzisã

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a interzis contractele
de vânzare în care existã neclaritãþi care ar putea genera neînþelegeri, din

1 General acceptat (N.A.)
2 Relatat de Ahmad ºi de Abu Dawud (N.A.)
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Islamul voieºte sã lase piaþa liberã, funcþionând dupã legi naturale care îºi
îndeplinesc rolul lor în funcþie de cerere ºi ofertã. De aceea, constatãm cã
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, atunci când s-au scumpit
preþurile în vremea lui ºi i-au zis lui: "O, Trimis al lui Allah, stabileºte preþurile!",
a zis: “Allah este Cel care stabileºte preþurile, Cel care strânge, Cel care
întinde ºi Cel care dã hranã. Eu voiesc sã-L întâlnesc pe Allah fãrã ca
nimeni dintre voi sã poatã avea dreptul sã-mi cearã o despãgubire
pentru o nedreptate pe care am sãvârºit-o în privinþa sângelui ºi a
banilor”.1

Profetul Islamului declarã cu acest hadis cã intervenþia în libertatea
indivizilor fãrã sã fie nevoie este o nedreptate, iar el voieºte sã-l întâlneascã pe
Allah liber de rãspunderea ei.

Dar dacã în regulile pieþei intervin factori nefireºti, aºa cum ar fi mono-
polul impus de unii comercianþi ºi jocul lor cu preþurile, atunci interesul
comunitãþii vine înaintea libertãþii unor indivizi ºi stabilirea preþurilor este admisã,
rãspunzându-se astfel nevoilor societãþii ºi protejând-o de speculanþii avizi,
tratându-i pe ei cu contrariul celor urmãrite de ei, aºa cum stabilesc normele ºi
regulile.

Hadisul anterior nu înseamnã cã orice stabilire de preþuri este interzisã,
dacã în spatele ei se aflã îndepãrtarea unui prejudiciu sau oprirea unei
nedreptãþi flagrante. Învãþaþii erudiþi, în frunte cu imamul Islamului Ibn Taymiyya,
au considerat cã stabilirea unor preþuri este o nedreptate interzisã, dupã cum
stabilirea altora este o dreptate admisã. Ibn Taymiyya a spus: “Dacã stabilirea
preþurilor conþine o nedreptate faþã de oameni ºi constrângerea lor pe nedrept
de a vinde cu un preþ de care ei nu sunt mulþumiþi sau le opreºte lor ceea ce
Allah a permis, atunci ea este opritã (haram).

Dacã, însã, aduce dreptate între oameni, constrângându-i pe ei la
compensarea echivalentului ºi oprindu-i pe ei de la luarea unui spor pentru
compensarea preþului, atunci ea este posibilã ºi chiar necesarã.

În prima parte este consemnat hadisul menþionat. Dacã oamenii vând
mãrfurile lor în modul cunoscut, fãrã nedreptate din partea lor, ºi preþul s-a
ridicat fie din pricina lipsei mãrfurilor, fie din pricina numãrului mare de oameni
(referire la legea cererii ºi ofertei), atunci Allah hotãrãºte, iar constrângerea

1 Relatat de Ahmad, de Abu Dawud, de At-Tirmizi, de Ibn Maja, de Ad-Darimi ºi de Abu Ya'la (N.A.)
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cã depoziteazã marfa pentru a o vinde cu un preþ scump, când oamenii o cautã
ºi nu o gãsesc, ºi atunci cel care are o nevoie acutã de ea vine ºi dã pe ea
oricât de mult i se cere, chiar dacã este exagerat, fie cã aduce marfa ºi o vinde
cu un câºtig mic, apoi aduce o altã marfã ºi câºtigã din nou puþin ºi aduce alta
ºi realizeazã un câºtig mic ºi tot aºa. Acest beneficiu este mai potrivit pentru
interesul societãþii ºi este mai aducãtor de binecuvântare, iar cel care îl practicã
este norocos, aºa dupã cum a binevestit Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!

Unul dintre hadis-urile importante în legãturã cu monopolul ºi jocul cu
preþurile este cel relatat de Ma’qil bin Yasar, unul dintre companionii Trimisului
lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - care i-a zis guvernatorului
Omeiia ‘Obaid Allah bin Ziiad, când a venit sã-l viziteze, pentru cã era bolnav:
"ªtii, Ma’qil, cã eu am vãrsat sânge oprit (haram)?" Celãlalt i-a rãspuns: Nu ºtiu.
Apoi l-a întrebat din nou: "Ai ºtiut cã eu m-am amestecat în preþurile musul-
manilor?" Celãlalt i-a rãspuns: "Nu ºtiu". Apoi a zis Ma’qil: "Ajutaþi-mã sã mã
ridic în capul oaselor!" ªi dupã ce l-au ajutat, a zis: "Ascultã-mã, ‘Ubayd Allah,
sã-þi spun un lucru pe care l-am auzit de la Trimisul lui Allah, nici o datã ºi nici
de douã ori!.. L-am auzit pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - zicând: “Dacã cineva se amestecã în preþurile musulmanilor
pentru a le scumpi, se cuvine ca Allah Preaînaltul sã-l doboare pe el cu
un os de foc în Ziua Învierii”. L-a întrebat: "L-ai auzit tu pe Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - spunând aºa ceva?" Iar Ma’qil
i-a rãspuns: Nu numai o singurã datã sau de douã ori!..1"

Din textele acestor hadis-uri ºi din sensul lor savanþii au dedus cã
interzicerea monopolului este condiþionatã de douã lucruri: acest lucru sã se
întâmple într-o þarã în care monopolul provoacã daune locuitorilor în momentul
respectiv sau sã se urmãreascã prin scumpirea preþurilor de cãtre monopolist
sporirea câºtigului sãu.

Intervenþia artificialã în libertatea pieþei

Legatã de monopol este ºi interzicerea de cãtre Profet - Allah sã-l binecu-
vânteze ºi sã-l miluiascã! - a vânzãrii de cãtre citadin a mãrfii beduinului, adicã
de cãtre locuitorul din oraº locuitorului din deºert. Aºa cum au arãtat învãþaþii,

1 Relatat de Ahmad ºi de At-Tabarani (N.A.)
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1 Menþionat de Al-Bukhari, comentat ºi relatat de Ahmad, de Abu Dawud, de Al-Hakim ºi de alþii
(N.A.)

2 General acceptat (N.A.)
3 Relatat de Muslim, de Ahmad ºi de Ibn Maja (N.A.)

mãrfuri ºi avantaje. În zilele noastre intermedierea în tranzacþiile comerciale a
devenit mai necesarã decât oricând pânã acum. Intermediarii au un rol
important în afacerile de import ºi export, în comerþul cu ridicata ºi în comerþul
cu amãnuntul.

Nu este nimic rãu în faptul cã intermediarul îºi primeºte remuneraþia sa
sub formã de bani sau de comision care reprezintã un anumit procent din câºtig
sau sub o altã formã asupra cãreia se cade de acord.

Al-Bukhari a zis în Sahih-ul sãu: Ibn Sirin, ‘Ata’, Ibrahim ºi Al-Hasan nu
au vãzut nimic rãu în câºtigul pe care-l obþine intermediarul. Ibn ‘Abbas a zis: Nu
este nimic rãu dacã spui: Vinde veºmintele astea, iar ceea ce depãºeºte atât ºi
atât îþi revine þie! Iar Ibn Sirin a zis: Nu-i nimic rãu dacã spui: Vinde cu atât, iar
câºtigul dobândit peste îþi revine þie sau îl împãrþim! Iar Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a spus: “Musulmanii se înþeleg dupã
condiþiile lor”.1

Dar toate acestea sunt condiþionate de douã lucruri:
1 - una din cele douã pãrþi sã nu o înºele pe cealaltã;
2 - sã încaseze un câºtig corespunzãtor efortului sãu, fãrã sã înºele sau sã

speculeze nevoia oamenilor ori bunãtatea lor.

Specula ºi înºelarea în comerþ sunt interzise (haram)

Pentru a interzice intervenþia artificialã, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! - a oprit ºi de la înþelegerea între vânzãtor ºi  cumpãrãtorul
fals.2

Iar înþelegerea între vânzãtorul ºi cumpãrãtorul fals - aºa dupã cum a
comentat-o Ibn Omar - constã în darea unui preþ mai mare pe o marfã, fãrã a o
cumpãra, pentru ca alþi cumpãrãtori sã te urmeze. De cele mai multe ori acest
lucru se bazeazã pe o înþelegere, cu scopul de a-i înºela pe ceilalþi cumpãrãtori.

Pentru ca tranzacþia sã rãmânã departe de orice speculã ºi de înºelare, ca
urmare a schimbãrii preþurilor, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a oprit de la luarea mãrfii înainte de a ajunge la piaþã,3 fiindcã prin
aceasta marfa nu primeºte preþul potrivit, ca urmare a cererii ºi ofertei ade-

4 Relatat de Muslim (N.A.)
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aveau produsele expuse pentru vânzare ºi nu ascundeau nimic, spuneau
adevãrul ºi nu minþeau, erau sinceri ºi nu înºelau.

Ibn Sirin a vândut o oaie ºi i-a zis cumpãrãtorului: Îþi spun cã ea are ºi un
defect: când mãnâncã, rãscoleºte nutreþul cu picioarele...

Conºtiinþa sa de credincios nu l-a lãsat sã nu mãrturiseascã acest lucru
chiar dacã se reducea preþul!

Mulþimea jurãmintelor

Sprijinirea unei înºelãtorii printr-un jurãmânt mincinos este cu atât mai
gravã. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a oprit de la
repetarea jurãmintelor în general ºi cu deosebire a jurãmintelor mincinoase,
zicând: “Jurãmântul vinde marfa, dar face sã piarã binecuvântarea”.1

Dar el a respins repetarea jurãmintelor când este vorba de vânzare, pe
de o parte pentru cã ele constituie motiv de suspiciune în legãturã cu intenþia
de a-i înºela pe clienþi, iar pe de altã parte pentru cã aceasta duce la dispariþia
preamãririi numelui lui Allah din adâncul inimii.

Vânzarea cu lipsã la mãsurã ºi la cântar

Una din formele de înºelare este vânzarea cu lipsã la mãsurã ºi la cântar.
Coranul a manifestat interes faþã de acest aspect al afacerilor ºi l-a enumerat
printre cele zece porunci menþionate la sfârºitul surei Al-An’am:

“ªi împliniþi mãsurarea ºi cântãrirea cu dreptate, cãci Noi nu
impunem unui suflet decât atât cât poate el!” (Al-An’am: 152).

ªi tot Allah Preaînaltul a grãit:
“Daþi mãsura plinã, când mãsuraþi ºi cântãriþi cu o balanþã

dreaptã! Acest lucru este mai bun [pentru voi] ºi urmarea va fi ºi ea
mai bunã!”   (Al-Isra’: 35).

ªi a mai grãit Allah Preaînaltul:
“Vai acelora care înºalã la mãsurã, / Aceia care, dacã li se

mãsoarã de cãtre [alþi] oameni, voiesc mãsurã întreagã, / Însã atunci
când ei mãsoarã ºi cântãresc, dau mai puþin! / Oare nu cred aceia
cã ei vor fi înviaþi / Într-o Zi mare, / O Zi în care oamenii vor sta
înaintea Stãpânului lumilor?” (Al-Mutaffifun: 1-6).

1 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
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sã devinã permis (halal) ºi nu anuleazã prin prescriere dreptul proprietarului
iniþial, aºa cum fac unele rânduieli elaborate de om.

Interzicerea cametei

Islamul a îngãduit valorificarea bunurilor prin comerþ. Allah Preaînaltul a
grãit:

“O, voi cei care credeþi! Nu vã mâncaþi averile voastre unii
altora pe nedrept, doar dacã este un negoþ [legal], cu bunã învoiala
voastrã!”     (An-Nisa’: 29).

El a adus laude celor care cãlãtoresc prin lume cu scopul de a face
negoþ, grãind astfel:

“[El a ºtiut...] cã alþii cãlãtoresc prin lume, în cãutarea harului
lui Allah” (Al-Muzammil: 20).

Dar Islamul a barat drumul în faþa acelora care încearcã sã valorifice
banii prin împrumutarea cu camãtã, interzicând-o, oricât de micã sau de mare
ar  fi ea, ºi i-a condamnat pe evreii care luau camãtã, cu toate cã le fusese
interzisã. Unul din ultimele versete referitoare la acest aspect este cel de la
sfârºitul surei Al-Baqara, unde Allah Preaînaltul a grãit:

“O, voi, cei care credeþi! Fiþi cu fricã de Allah ºi lipsiþi-vã de
restul de camãtã ce v-a mai rãmas [la oameni], dacã sunteþi
credincioºi! / Dacã nu o veþi face, vi se vesteºte rãzboi din partea lui
Allah ºi a Trimisului Sãu. Însã dacã vã veþi cãi, veþi avea banii voºtri
[mai puþin camãta]. Nu nedreptãþiþi ºi nu veþi fi nedreptãþiþi!” (Al-
Baqara: 278-279).

Profetul Muhammed - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
declarat rãzboi împotriva cametei ºi a cãmãtarilor, arãtând primejdia pe care ei
o reprezintã pentru societate: “Dacã se ivesc camãta ºi preacurvia într-o
cetate, înseamnã cã asupra neamului ei s-a abãtut pedeapsa lui Allah”.1

Islamul a fost prima dintre religiile monoteiste care a venit cu aceastã
idee, cãci religia iudaicã a spus în Vechiul Testament: “De vei împrumuta bani
fratelui sãrac din poporul meu, sã nu-l strâmtorezi ºi sã nu-i pui camãtã!”
(Exodul: 22 : 25).

1 Relatat de Al-Hakim, preluat de la Ibn 'Abbas, iar Abu al-Ya'la a menþionat o variantã preluatã de
la Ibn Mas'ud (N.A.)
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1 Relatat de Ahmad, de Abu Dawud, de At-Tirmizi, care l-a socotit autentic, de An-Nasa'i ºi de Ibn
Maja (N.A.)

dispariþia binefacerii ºi întrajutorãrii. (Aceasta este o învãþãturã pentru musulman
sub aspect moral).

În al patrulea rând, în cele mai multe cazuri, acela care dã împrumut este
un om bogat, în vreme ce acela care cere împrumut este un om sãrac, iar
acceptarea unui contract cu camãtã dã celui bogat posibilitatea de a lua bani în
plus de la cel sãrac ºi slab ºi acest lucru nu se cuvine. (Acesta este aspectul
social al chestiunii).2

Aceasta înseamnã cã prin camãtã cel slab este stors în interesul celui
puternic, iar rezultatul final este cã cel bogat îºi sporeºte bogãþia pe seama
sãrãcirii ºi mai accentuate a celui slab, ceea ce conduce la creºterea bogãþiei
unei pãturi a societãþii pe seama uneia sau mai multor pãturi, genereazã
invidie, atrage dupã sine focul luptei dintre diferitele pãturi ale societãþii,
revoltele extremiste ºi principiile distrugãtoare. Istoria mai nouã a confirmat
primejdia cametei ºi a cãmãtarilor pentru politicã, guvernare, securitatea
naþionalã ºi internaþionalã, deopotrivã.

Cel care dã camãtã ºi cel care o înregistreazã

Beneficiarul cametei este creditorul, stãpânul banilor pe care îi dã celui
care cere împrumut ºi care îi restituie cu dobândã, sporind suma împrumutatã.
Creditorul este blestemat atât de Allah cât ºi de cãtre oameni, dar Islamul nu a
limitat vina doar la cel care primeºte camãta, ci i-a fãcut pãrtaºi cu el la pãcat
ºi pe cel care ia împrumut ºi dã dobândã, pe cel care scrie contractul de
camãtã ºi pe cei doi martori la el.

Într-un hadis se relateazã: “Allah l-a blestemat pe cel care primeºte
camãtã, pe cel care o dã, pe cei doi martori ºi pe cel care o însemneazã
în scris.”1

Dacã cel care acceptã sã dea camãtã este constrâns de o nevoie presantã
la acest lucru, în acest caz pãcatul îi revine numai celui care ia camãtã (sau
dobândã):

1. Cu condiþia sã existe o nevoie realã ºi nu dorinþa de a extinde bunurile
sau obiectele de lux. Nevoia înseamnã lucrul de care omul nu se poate lipsi, cãci
s-ar expune la pieire, aºa cum sunt hrana, veºmintele care-l protejeazã ºi
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pãcat ºi de îndatorare!” ªi i-au zis lui: O, Trimis al lui Allah! Tu ceri destul de
des apãrarea de îndatorare. Iar el a rãspuns: “Omul, dacã face o datorie,
vorbeºte ºi minte, promite ºi-ºi încalcã fãgãduinþa”.3

Este limpede primejdia pe care îndatorarea o reprezintã pentru însãºi
morala omului.

El nu fãcea Rugãciune pentru un mort, dacã ºtia cã acela lãsa în urma sa
datorii neachitate, pentru a-i speria pe ceilalþi oameni, avertizându-i asupra
urmãrii. Aceasta pânã în momentul când Allah i-a dãruit lui prãzi de rãzboi ºi
când a devenit posibil sã achite el datoriile lor.1

ªi a mai zis el: “Mucenicului care moare în luptã i se iartã totul,
afarã de datorie”.2

În lumina acestor îndrumãri, musulmanul nu recurge la o datorie decât în
caz de nevoie acutã, iar atunci când recurge la ea, nu-l pãrãseºte nici o clipã
dorinþa de a o achita.

Într-un hadis se relateazã: “Acela care a împrumutat bani de la
oameni cu gândul sã-i dea înapoi, vor fi daþi înapoi de Allah pentru el,
însã acela care i-a luat cu gândul de a provoca ruinã va fi ruinat de
Allah”.3

Dacã musulmanul nu recurge la o datorie admisã, adicã fãrã dobândã,
decât în caz de nevoie ºi presat de nevoie, atunci ne dãm seama ºi mai bine
cum stau lucrurile când datoria respectivã este condiþionatã de dobânzi
cãmãtãreºti!

Vânzarea pe credit cu creºterea preþului

Se cuvine sã menþionãm cã musulmanului îi este îngãduit sã cumpere ceva
ºi sã achite preþul lucrului cumpãrat în numerar, dupã cum poate sã amâne
achitarea preþului cu consimþãmântul reciproc. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! - a cumpãrat mâncare de la un evreu pentru întreþinerea
familiei sale, lãsând zãlog o armurã.4

Dacã vânzãtorul mãreºte preþul în schimbul pãsuirii, aºa cum procedeazã

1 Hadis transmis de Jabir ºi de Abu Hurayra (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
3 Relatat de Muslim (N.A.)
4 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)



253

YUSUF AL-QARDAWI

Formula mai potrivitã pentru o astfel de tranzacþie era sã nu se tocmescã
preþul unui anumit palmier sau a unui anumit lan cultivat cu grâu etc., ci numai
cantitatea sau greutatea.

Dacã stãpânul palmierilor sau al pãmântului era în mod evident speculat,
fiind constrâns de nevoie sã accepte contractul, în acest caz prevaleazã afirmaþia
cã aceastã practicã este interzisã.

Cooperarea în activitate ºi în capital

S-ar putea ca cineva sã zicã: Allah a distribuit oamenilor aptitudinile ºi
ºansele cu mãsurã ºi cu înþelepciune. Dar deseori se întâmplã ca omul sã
dispunã de competenþã ºi de experienþã, dar sã nu aibã banii necesari. Sau se
întâmplã ca cineva sã nu aibã bani deloc, în vreme ce altul dispune de fonduri
mari ºi de puþinã experienþã sau este lipsit total de experienþã. În acest caz, de
ce nu i-ar da stãpânul banilor fondurile sale celui care dispune de competenþã ºi
de experienþã pentru a-i investi, urmând sã primeascã în schimbul banilor sãi un
anumit beneficiu, în felul acesta cel competent având posibilitatea sã dispunã de
bani, iar cel bogat având posibilitatea sã beneficieze de competenþã, mai ales cã
existã proiecte mari care necesitã participarea unui numãr mai mare de
proprietari de capitaluri la realizarea lor. Existã mulþi oameni care dispun de
capital, dar nu au timp sau nu au capacitatea valorificãrii lui. De ce sã nu fie
investiþi aceºti bani în proiecte mari, vitale, administrate de oameni care dispun
de cunoºtinþe ºi de experienþã?

Iatã rãspunsul nostru: Legea Islamului (aº-ªari’a) nu a interzis cooperarea
între capital ºi experienþã sau între bani ºi muncã, dupã experienþa
jurisprudenþei islamice, însã ea a întemeiat aceastã cooperare pe o bazã
echitabilã ºi pe o rânduialã dreaptã. Dacã stãpânul capitalului acceptã o
cooperare cu partenerul sãu, atunci el trebuie sã suporte rãspunderea
parteneriatului cu toate consecinþele decurgând din ea. De aceea, Legea
islamicã stipuleazã ca în astfel de afaceri pe care jurisconsulþii le-au numit
mudaraba sau qirad, fiecare din cele douã pãrþi contractante sã împartã
câºtigul, dacã realizeazã beneficii, ºi sã suporte împreunã pierderile, dacã pierd,
urmând ca procentele beneficiului sã fie stabilite de comun acord. Ei pot
conveni ca unuia sã-i revinã o jumãtate, o treime, un sfert, ori mai puþin sau mai
mult decât atât, iar celuilalt sã-i revinã restul. Aºadar, coperarea între capital ºi
muncã este o cooperare între doi parteneri care se sprijinã reciproc, fiecare
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1 Relatat de Ad-Daraqutni (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud ºi de Al-Hakim, care l-a socotit autentic (N.A.)
3 Adaus care apare în Jami' de Razin (N.A.)

activitãþi ºi proiecte care au nevoie de mai multe minþi, de mai multe mâini ºi
de mai multe capitaluri ºi omul devine mai puternic atunci când se asociazã cu
altcineva. Allah Preaînaltul a grãit în aceastã privinþã:

“Întrajutoraþi-vã în plinirea faptelor bune ºi în evlavie!” (Al-
Ma’ida: 2).

Orice activitate care aduce bine individului sau comunitãþii sau
îndepãrteazã rãul de la el ºi de la ea este faptã bunã ºi evlavie, dacã în ea
existã intenþie bunã. Islamul nu numai cã permite astfel de activitãþi comune, dar
chiar le binecuvânteazã ºi le promite ajutorul lui Allah în aceastã lume ºi rãsplata
lui în Lumea de Apoi, cu condiþia sã se încadreze în ceea ce Allah a îngãduit sã
fie departe de camãtã, de risc, de nedreptate, de lãcomie ºi de înºelare, în toate
formele lor. Trimisul lui Allah a spus în aceastã privinþã: “Mâna lui Allah se
aflã deasupra celor doi parteneri câtã vreme nici unul dintre ei nu-l
înºealã pe tovarãºul lui, iar dacã unul  dintre ei îl înºealã pe tovarãºul
sãu, atunci Allah Îºi ia mâna de pe ei”.1 Mâna lui Allah este aici metaforã
pentru succes, ajutor ºi binecuvântare.

Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a relatat
despre Domul sãu cã el a zis: “Eu sunt al treilea pe lângã doi asociaþi,
câtã vreme unul dintre ei nu-l înºealã pe tovarãºul sãu. Dar dacã unul
dintre ei îl înºealã pe tovarãºul sãu, atunci Eu mã retrag de la ei2 ºi
vine ªeitan”.3

Societãþile de asigurãri

Un tip de tranzacþii noi sunt societãþile de asigurãri de viaþã sau împotriva
accidentelor. Care este atitudinea Islamului faþã de aceste societãþi?

Înainte de a încerca sã rãspundem la aceastã întrebare, dorim sã ºtim
care este natura acestor societãþi ºi care este relaþia dintre individul asigurat ºi
dintre societatea de asigurãri. Altfel spus, persoana asiguratã la o societate de
asigurãri poate fi socotit partener al proprietarilor ei? Dacã lucrurile ar sta
astfel, ar însemna cã fiecare asigurat trebuie sã participe la câºtig sau la
pierdere, în conformitate cu învãþãturile Islamului.
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1 Din lucrarea Al-Islam wa-l-manahij al-iºtirakiyya, de Muhammed al-Ghazali, p.131, ed.II (N.A.)
2 Pentru problema asigurãrilor vezi dr. Muhammed Yusuf Musa, Al-Islam wa-muºkilatu-hu al-

hadira, p.64; ªeih Muhammed al-Ghazali, Al-Islam wa-l-manahij al-iºtirakiyya, p.129 ºi douã articole
ale lui Ibrahim al-Jibali apãrute în numerele 6 ºi 7, tomul I, din revista Nur al-Islam, 1349 h. ºi o fatwa a
ºeihului Ahmad Ibrahim apãrutã în revista Minbar al-Islam (N.A.)

1. Fiecare membru trebuie sã achite cota parte care îi este impusã sub
formã de contribuþie benevolã, respectând dreptul frãþiei. Din aceºti bani adunaþi
se iau ajutoarele cerute pentru cei nevoiaºi.

2. Dacã existã dorinþa valorificãrii banilor adunaþi, acest lucru trebuie sã
se facã numai prin mijloace legale.

3. Un individ nu poate sã contribuie cu ceva pentru a fi despãgubit cu o
anumitã sumã, dacã este victima unui accident, ci i se dã din banii comunitãþii
ceea ce îi compenseazã pierderea integral sau parþial, dupã cum permite
situaþia comunitãþii.

4. Contribuþia benevolã este un dar, iar retragerea ei este interzisã
(haram). Dacã acest lucru se întâmplã, trebuie sã fie respectatã prescripþia Legii
divine (ºari’a) în legãturã cu aceasta.1

Aceste condiþii nu se aplicã decât la ceea ce fac unele sindicate ºi
organisme, la care persoana achitã o cotizaþie lunarã sub formã de contribuþie
benevolã, pe care nu are dreptul sã o cearã înapoi ºi sã o revoce, fãrã sã punã
condiþia unei anumite sume pe care sã o primeascã în cazul unui necaz care se
abate asupra sa.

Aceste condiþii nu se aplicã în nici un caz la societãþile de asigurare,
îndeosebi la asigurãrile pe viaþã.

1. Indivizii asiguraþi nu achitã o contribuþie benevolã ºi nici nu le trece prin
cap acest lucru.

2. Societãþile de asigurãri exploateazã banii în operaþiuni cãmãtãreºti care
sunt interzise. Unui musulman nu-i este îngãduit sã participe la o acþiune
cãmãtãreascã. Acest lucru este interzis atât de cei neînduplecaþi cât ºi de cei
dispuºi la compromisuri.

3. Asiguratul ia de la societate, la expirarea perioadei cuvenite, toate
ratele pe care le-a achitat, precum ºi o sumã în plus, care este similarã cu
camãta.

Una dintre contradicþiile dintre asigurare ºi sensul întrajutorãrii este acela
cã celui bogat ºi puternic i se dã mai mult decât celui nevoiaº ºi neputincios, cãci
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În Legea islamicã gãsim asigurarea indivizilor în caz de accidente ºi
ajutorarea lor pentru a învinge nenorocirile care se abat asupra lor. Am
menþionat mai înainte cã printre lucrurile care îi îngãduie omului sã cearã se
numãrã calamitatea. Dacã asupra lui se abate o nenorocire, îi este îngãduit sã
cearã de la cârmuitorul sãu pentru a recupera ceea ce a pierdut sau pentru a
atenua pierderea.

De asemenea, gãsim asigurarea pentru urmaºi, în urma decesului, în
cuvintele Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : “Eu sunt mai
cu grijã pentru fiecare musulman decât el însuºi. Cel care lasã avere o
lasã pentru moºtenitorii lui, iar acela care lasã datorie ºi pierdere
[adicã familie ºi copii mici], mi-i lasã mie ºi mie îmi revine datoria sã
am grijã de ei”.1

Unul dintre cele mai mãreþe lucruri pe care le-a orânduit Islamul pentru
asigurarea fiilor sãi este partea ce le revine “celor care pierd” din Zakat. Unii
comentatori au spus cã “cei care pierd” sunt aceia cãrora le-au ars casele,
cãrora ºuvoaiele le-au luat bunurile sau mãrfurile destinate comercializãrii etc.

Unii juriºti au permis sã se dea din Zakat celor care au astfel de pierderi
pânã la refacerea situaþiei lor materiale anterioare, chiar dacã aceasta este de
ordinul miilor.1

Exploatarea terenurilor agricole

Dacã un musulman posedã pãmânt dobândit pe cãi legale, el trebuie sã-l
exploateze ºi sã tragã foloase din el, cultivându-l sau plantând pe el pomi.

Islamul a respins lãsarea pãmântului nelucrat cãci aceasta înseamnã
zãdãrnicirea binefacerii ºi irosirea bunurilor, iar Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a interzis irosirea bunurilor.

Metodele de exploatare a terenurilor agricole

1. Lucrarea terenurilor agricole de cãtre proprietarii lor, cultivându-le ºi
plantându-le cu pomi, ocupându-se de udarea ºi de îngrijirea lor pânã ce vor da
roade. Acesta este un lucru demn de laudã ºi stãpânul sãu va avea parte de
rãsplatã de la Allah, dacã de roadele lor vor beneficia oamenii, pãsãrile sau

1 Detalii în dr. Yusuf al-Qardawi, Fiqh az-Zakat, vol.II, cap. Al-Gharimun (N.A.)
2 General acceptat (N.A.)
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1 Ibn Qudama, Al-Mughni, vol.5, p.384 (N.A.)

cultiva cu uneltele sale, cu seminþele sale ºi cu vitele sale, urmând sã primeascã
în schimb un anumit procent din recoltã, care poate sã fie jumãtate, a treia
parte, mai puþin sau mai mult, dupã cum se înþeleg. De asemenea, proprietarul
îl poate ajuta pe cel care lucreazã pãmântul cu seminþele sale, sau cu uneltele ºi
cu vitele de muncã. Aceastã metodã se numeºte lucrul în parte [Muzar’a’].

În cele douã Sahih-uri se relateazã cã Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - “A dat locuitorilor din Khaybar jumãtate
din recolta sau fructele pe care le obþineau”. Acest hadis a fost relatat de
companionii Ibn Omar, Ibn Abbas ºi Jabir bin Abd Allah.

Acest hadis este luat ca argument de cãtre aceia care permit acest tip de
contract, spunând cã acesta este un procedeu corect, vestit, pe care l-a folosit ºi
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - pânã când a
murit, apoi califii sãi cei bine cãlãuziþi (ar-raºidun), pânã când au murit ºi ei,
apoi neamurile lor. Toþi locuitorii din Medina au practicat acest sistem, ca ºi
soþiile Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - în urma morþii lui.
Acest sistem nu poate fi abrogat, fiindcã nu putea sã fie abrogat ceva decât în
timpul vieþii Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Pe
când un sistem pe care l-a folosit pânã la moarte ºi pe care l-au folosit ºi
succesorii sãi, dupã ce l-au acceptat toþi companionii sãi - Allah fie mulþumit de
ei! - ºi l-au folosit, fãrã sã fie nici unul dintre ei împotriva lui, nu putea sã fi fost
abrogat. Dacã el ar fi fost abrogat în timpul vieþii Trimisului lui Allah - Allah sã-
l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - , atunci cum de l-a mai aplicat dupã ce  l-a
abrogat? Cum ar fi putut sã rãmânã necunoscutã abrogarea lui ºi cum de nu au
fost anunþaþi despre aceasta succesorii sãi, cu toate cã povestea locuitorilor din
Khaybar ºi folosirea de cãtre ei a acestui  sistem erau bine cunoscute?! Unde au
fost cei care au relatat abrogarea, încât nu au pomenit nimic ºi nu i-a anunþat
pe ei despre aceasta?”1

Sistemul de contract neacceptabil

În vremea Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - se afla în
uz un sistem de contract de la care i-a oprit pe companionii sãi, din pricina
riscurilor care puteau sã genereze conflicte, dat fiind cã el eluda spiritul de
echitate pe care Islamul îl impunea în toate domeniile. Proprietarii de pãmânt le
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2 Relatat de Ibn Maja (N.A.)
3 Vezi Al-Muhalla, vol.8, p.212 (N.A.)

Constatãm din toate acestea cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi   sã-
l miluiascã! - insista asupra necesitãþii înfãptuirii echitãþii în societatea sa ºi a
eliminãrii a tot ceea ce putea genera neînþelegeri în comunitatea credincioºilor.

Zayd bin Thabit a relatat cã doi bãrbaþi au venit ºi s-au plâns Profetului -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - în legãturã cu o bucatã de pãmânt,
iar el a zis: “Dacã faceþi aºa, atunci nu mai daþi pãmântul în arendã!”2

Se impune ca atât stãpânul pãmântului cât ºi cel care îl lucreazã sã fie
îngãduitori ºi generoºi unul cu celãlalt; stãpânul pãmântului sã nu exagereze în
privinþa pãrþii din recoltã pe care o cere, iar lucrãtorul sã nu neglijeze lucrul pe
pãmântul stãpânului. Ibn Abbas a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - “Nu a oprit arendarea pãmântului, dar a poruncit sã fie
blânzi unul cu celãlalt”.1

De aceea, atunci când i s-a zis lui Tawus “O, Abu Abd ar-Rahman, de ce
nu laºi arendarea pãmântului, cãci unii pretind cã Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a oprit de la aceasta?”, el a rãspuns: “Eu îi ajut
pe ei ºi le dau lor”.2 Aceasta înseamnã cã el nu voia neapãrat sã câºtige din
pãmântul sãu, chiar dacã aceasta ar fi fost cu preþul foamei celor care-l lucrau,
ci îi ajuta ºi le dãdea lor. Aceasta este comunitatea musulmanã.

Se poate sã fi fost ºi proprietari de pãmânt care sã fi preferat sã lase
pãmântul necultivat ºi neplantat cu pomi decât sã-l dea cuiva sã-l lucreze cu un
procent care nu le potolea pofta. De aceea, califul Omar bin Abd al-Aziz a dat
poruncã celor pe care îi privea chestiunea din califatul  sãu: Daþi pãmântul
pentru un sfert, pentru a treia, pentru a cincea parte.., pânã la a zecea parte!
Nu lãsaþi pãmântul în paraginã!

Arendarea pãmântului pe bani

4. Cea de a patra modalitate consta în arendarea pãmântului în schimbul
unei chirii în bani care se stabilea dinainte (în aur sau argint).

Numeroºi imami ºi jurisconsulþi vestiþi au acceptat aceastã metodã,
aducând ca dovadã în favoarea ei unele hadise, în vreme ce alþii au interzis-o,
bizuindu-se pe oprirea de cãtre Profet - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
- a chiriei pe pãmânt. Mai mulþi companioni au relatat cã el a interzis chiria pe
pãmânt.3

1 Relatat de At-Tirmizi care l-a socotit autentic (N.A.)
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ei au oprit de la închirierea pãmântului.
Un alt grup de epigoni (tabi’un) au interzis cu totul închirierea pãmântului

contra banilor sau lucrul în arendã. Fãrã îndoialã cã ei sunt învinºi în ceea ce
priveºte arendarea în parte de practica instituitã de Trimisul lui Allah ºi
continuatã de succesorii sãi ºi de Mu’adh în Yemen, legislaþia practicã a
musulmanilor recunoscând acest sistem încã de la începutul Islamului. Totodatã,
ei au respins închirierea pãmântului pe bani ºi aceastã restricþie a fost acceptatã.

Analogia impune interzicerea închirierii pe bani

Analogia corectã cu normele ºi prescripþiile clare ale Coranului nu
permite arendarea pãmântului necultivat în schimbul unei sume de bani.

a) Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a interzis
închirierea pãmântului în schimbul unei anumite producþii realizate pe el ºi nu a
admis decât arendarea în schimbul unei pãrþi (un sfert, o treime, o jumãtate etc.)
din producþia realizatã efectiv. Altfel spus, este vorba de un procent din recolta
realizatã. În felul acesta, ambele pãrþi îºi iau partea cuvenitã din recolta realizatã
sau suportã pierderea, în cazul cã recolta a fost compromisã. Stabilirea unei
anumite cantitãþi pentru una din pãrþile contractante, astfel încât aceasta sã
beneficieze de recoltã, indiferent de producþie, în vreme ce partea cealaltã
suportã doar sudoarea, truda ºi necazurile, seamãnã foarte bine cu practicarea
cametei ºi a jocurilor de noroc. Dacã reflectãm la închirierea pãmântului contra
unor sume de bani, ne întrebãm ce deosebire existã între acest sistem ºi
sistemul de arendare interzis. Proprietarul pãmântului îºi asigurã cota-parte sub
forma banilor ca urmare a închirierii pãmântului, în vreme ce persoana care îl
închiriazã riscã, irosindu-ºi munca, fãrã sã ºtie dacã va câºtiga sau dacã va
pierde, dacã pãmântul va produce sau nu.

b) Acela care închiriazã un lucru pe care-l are în proprietate altei
persoane, pregãteºte într-un fel sau altul acest lucru înainte de a-l închiria. În
acest caz lui i se cuvine chiria, având în vedere cã obiectul respectiv se va
deteriora treptat.

Dar ce pregãtiri face stãpânul pãmântului înainte de a închiria suprafaþa
respectivã? Allah este Cel care a pregãtit pãmântul pentru a rodi ºi nu proprie-
tarul lui. Apoi, cum este pãmântul consumat ca urmare a cultivãrii, de vreme ce



267

YUSUF AL-QARDAWI

normele Legii islamice), cãci în acest din urmã caz cele douã pãrþi împart atât
câºtigul cât ºi pierderea, spre desebire de arenda pe bani care îi asigurã
proprietarului terenului chiria în vreme ce chiriaºul fie cã obþine fie cã nu obþine
recoltã.2

Comentând nedreptatea pe care emirii ºi militarii o sãvârºeau împotriva
þãranilor în vremea sa, Ibn al-Qayyim afirma: Dacã militarii ºi prinþii ar aplica în
relaþiile lor cu þãranii ceea ce a orânduit Allah ºi Trimisul Sãu, ceea ce spune
Sunna ºi ceea ce au fãcut califii cei drepþi, ar mânca ºi de deasupra ºi de sub
picioarele lor, iar Allah le-ar dãrui lor binecuvântãri din cer ºi de pe pãmânt, iar
recolta pe care o dobândesc ar fi mult mai mare decât ceea ce obþin prin
nedreptate ºi abuz, însã ignoranþa ºi nedreptatea lor nu le îngãduie decât
oprimarea ºi pãcatul, împiedicând prin aceasta binecuvântarea ºi câºtigul
îmbelºugat ºi adãugând pedeapsa Vieþii de Apoi la pierderea binecuvântãrii din
aceastã lume. Dacã cineva întreabã despre ceea ce a orânduit Allah ºi Trimisul
Sãu ºi ceea ce au sãvâºit companionii pentru a împlini acestea ºi pentru a
izbândi, i se va rãspunde lui: Sistemul echitabil de arendare a pãmântului pentru
o parte din recoltã este acela în care proprietarul pãmântului ºi þãranul sunt
egali fãrã ca nici unul dintre ei sã fie împovãrat de aceste taxe pe care nu le-a
trimis Allah ºi care au ruinat þara, i-au stricat pe robii lui Allah, au oprit apa, au
îndepãrtat binecuvântãrile ºi i-au împins pe cei mai mulþi oºteni ºi emiri sã
mãnânce ceea ce este interzis, iar dacã trupul creºte hrãnindu-se din ceea ce
este oprit, atunci focul este mai potrivit pentru el. Lucrarea pãmântului pentru
o parte echitabilã din recoltã este felul în care l-au lucrat musulmanii în vremea
Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -, în vremea califilor sãi
bine cãlãuziþi, este felul cum lucra neamul lui Abu Bakr, familia lui Omar,
familia lui Osman, neamul lui Ali ºi al altor muhajirun, este aºa cum au afirmat
marii companioni, cum au fost Ibn Mas’ud, ‘Ubayy bin Ka’b, Zayd bin Thabit ºi
alþii, este aºa cum spune doctrina juriconsulþilor Tradiþiei, precum Ahmad bin
Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Muhammed bin Ismail al-Bukhari, Dawud bin Ali,
Muhammed bin Ishaq bin Khuzayma, Abu Bakr bin al-Mundhir, Muhammed bin
Nasr al-Mazuri, este doctrina imamilor musulmani, precum Al-Layth bin Sa’d,
Ibn abi Layla, Abu Yusuf, Muhammed bin al-Hasan ºi alþii.

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a tratat neamul din
Khaybar dându-le lor jumãtate din roadele ºi recoltele care se culegeau, pânã

1 Ibn al-Qayyim, At-Turuq al-hakima, p.248-250 (N.A.)
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fie obligatã sã cheltuiascã, întrucât câºtigul se împarte la sfârºit.
2. Cea de a doua formã constã în cooperarea între partea care achitã

preþul ºi cealaltã parte care suportã cheltuielile ºi îngrijirea ºi beneficiazã în
schimbul acestora de lapte sau de folosirea vitelor la lucrãri cum sunt aratul,
irigatul etc. Aceastã formã este acceptabilã, dacã animalul este mare ºi poate fi
folosit pentru lapte sau pentru muncã. Este adevãrat cã nu se ºtie dacã
beneficiul celei de a doua pãrþi din lapte ºi din muncã este egal cu investiþia pe
care o face prima parte ºi existã aici un procent de risc, însã am considerat
acceptabilã aceastã formã de cooperare ºi nu am þinut seama de acest mic
coeficient de risc, întrucât în Legea islamicã (ªari’a) existã referiri la situaþii
asemãnãtoare. Într-un hadis autentic cu referire la zãlog se aratã cã: dacã lucrul
ipotecat este un animal care poate fi muls ori cãlãrit, Trimisul lui Allah - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Animalul este întreþinut în
schimbul cãlãririi lui, dacã este zãlogit, ºi în schimbul laptelui muls, iar
cel care cãlãreºte ºi bea [laptele] trebuie sã suporte cheltuiala”.1

În acest hadis, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
impune cheltuirea pentru animal în schimbul cãlãririi lui, dacã este animal de
cãlãrie, sau în schimbul laptelui sãu, dacã dã lapte.

Dacã acest zãlog este posibil, datã fiind nevoia oamenilor de a conlucra ºi
încrederea lor unii în alþii, chiar dacã cheltuielile pentru animal pot sã fie mai
mici sau mai mari decât ceea ce se recupereazã prin cãlãrirea lui sau prin
laptele lui, putem sã aplicãm acest tratament ºi la creºterea animalelor în
cooperare, la care ne-am referit mai sus, datã fiind nevoia oamenilor de
aceasta.

Aceasta este o concluzie personalã pe care am dedus-o din acest hadis,
dar sperãm ca ea sã fie corectã.

Cât priveºte cooperarea în creºterea viþeilor, care nu pot fi folosiþi pentru
muncã ºi nu dau lapte, dobândiþi prin investiþia fãcutã de una din cele douã pãrþi
ºi întreþinuþi de cealaltã parte, normele Islamului resping o astfel de practicã,
fiindcã partea care îi întreþine riscã singurã fãrã sã aibã nici o echivalare în
muncã sau în lapte, în vreme ce prima parte beneficiazã ºi câºtigã pe seama
acestuia. Aceasta nu este echitatea pe care o cautã Islamul în toate formele de
tranzacþii. Dacã este posibil sã suporte cheltuielile împreunã, pânã când soseºte
vremea valorificãrii, apreciem cã acest lucru este potrivit.

1 Relatat de Al-Bukhari care l-a preluat de la Abu Hurayra (N.A.)
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Apoi a continuat Hanzala: ªi am pornit eu împreunã cu Abu Bakr ºi am
intrat la Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!

ªi am zis eu: Hanzala este fãþarnic, o, Trimis al lui Allah!
Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: Ce-i

cu vorbele astea?
Atunci i-am rãspuns lui: O, Trimis al lui Allah! Când suntem cu tine, ne

vorbeºti nouã despre Iad ºi despre Rai, de parcã le-am vedea cu ochii noºtri,
dar când plecãm de la tine, ne jucãm cu nevestele ºi copiii ºi uitãm multe
lucruri!..

Dar Trimisul lui Allah i-a rãspuns: “Jur pe Acela în mâinile cãruia se
aflã sufletul meu! Dacã voi aþi rãmâne mereu aºa cum sunteþi când
staþi împreunã cu mine ºi când Îl pomeniþi [pe Allah], îngerii ar da mîna
cu voi atât cât staþi întinºi în paturile voastre cât ºi în drumurile
voastre! Dar, Hanzala, este un ceas [pentru aceasta] ºi un ceas [pentru
altele]!” ªi a repetat cuvintele “un ceas ºi un ceas” de trei ori.1

Trimis al lui Allah ºi om

Viaþa Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
fost un minunat exemplu pentru viaþa omului. În singurãtate, el se ruga, arãta
smerenie ºi plângea. Când era vorba de drepturi, el nu privilegia pe nimeni,
fãcând ceea ce orânduia Allah. Dar când se afla împreunã cu oamenii, era ºi el
om: îi plãcea tot ceea ce era bun, era prietenos,  zâmbea ºi glumea, dar nu
spunea decât adevãrul. Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - îi
plãcea veselia ºi ceea ce aducea dupã sine, îi displãceau tristeþea ºi datoriile ºi
necazurile care o aduceau cu ele ºi cãuta adãpost la Allah pentru a fi ferit de
rãul ei, zicând: “Doamne, caut adãpost la Tine pentru a fi ferit de griji ºi
de tristeþe!”2

S-a relatat cã o bãtrânã a venit la el ºi i-a zis: O, Trimis al lui Allah,
roagã-te lui Allah pentru mine sã mã trimitã în Rai! Iar el i-a rãspuns: “O,
mama lui cutare! În Rai nu intrã nici o bãtrânã!” Femeia s-a supãrat ºi a
plâns - închipuindu-ºi cã ea nu va ajunge în Rai. Când a vãzut-o tristã, i-a

1 Sahih de Muslim (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
3 Pe hurii (N.T.)
4 Relatat de Abd bin Hamid ºi de At-Tirmizi (N.A.)
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1 Relatat de Ahmad ºi de Abu Dawud (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
3 Probabil cã aceasta s-a întâmplat înainte ca Allah sã interzicã jocurile de noroc sau cã Profetul nu

a acceptat acest pariu ºi de aceea nici nu l-a îndeplinit (N.A.)

zicând: “Vai aceluia care spune o minciunã pentru a-i face pe oameni sã
râdã! Vai lui! Vai lui!”1

Tipuri de jocuri permise

Existã numeroase tipuri de jocuri pe care Profetul - Allah sã-l binecuvân-
teze ºi sã-l miluiascã! - le-a orânduit pentru musulmani, astfel încât ei sã se
recreeze ºi sã se relaxeze. Totodatã, ele le pregãtesc sufletele pentru actele de
devoþiune ºi pentru celelalte îndatoriri, pentru a deveni mai active ºi mai
hotãrâte. În multe dintre ele se aflã ºi activitãþi sportive care-i antreneazã în
legãturã cu semnificaþia forþei ºi-i pregãtesc pentru diversele domenii ale luptei
pe calea lui Allah (jihad).

Între acestea se numãrã:

Alergãrile

Companionii (sahaba) - Allah fie mulþumit de ei! - se întreceau în alergãri,
iar Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - le-a încuviinþat. S-a
relatat cã Ali - Allah sã-l cinsteascã! - era un foarte bun alergãtor.

Profetul însuºi - Pacea asupra lui! - se întrecea cu soþia sa ‘A’iºa - Allah
fie mulþumit de ea! - pentru a-i face pe plac ºi pentru a-i învãþa pe tovarãºii
sãi.

‘A’iºa a spus: Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
- se lua la întrecere cu mine ºi eu îl întreceam. Dar când a început sã se punã
carne pe mine se lua la întrecere cu mine ºi mã întrecea. ªi-mi zicea: “Aceasta
este pentru aceea [dinainte]!”1

Luptele

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - se lua la trântã cu un
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privinþã: “Forþa este (buna) þintire! Forþa este (buna) þintire! Forþa este
(buna) þintire!”3 ªi tot Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
mai zis: “Trageþi cu arcul, cãci aceasta este una dintre cele mai
frumoase distracþii pentru voi!”4

Însã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a prevenit pe
participanþii la acest joc sã nu facã din pãsãrile domestice o þintã pentru
exerciþiul lor, aºa cum procedau unii arabi în perioada preislamicã (al-Jahiliyya).

Abd Allah bin Omar a vãzut un grup fãcând astfel ºi a zis: “Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a blestemat pe aceia care îºi iau un
suflet drept þintã”.5

El i-a blestemat pe ei care fac aºa ceva, din pricina chinurilor provocate
animalelor ºi vãtãmãrii lor, precum ºi din pricina irosirii bunurilor. Omul nu se
cuvine sã se joace ºi sã se distreze pe seama fiinþelor vii. Din acelaºi motiv,
Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a oprit de la asmuþirea
animalelor unele împotriva altora.6 Unii arabi provocau berbecii sau taurii sã se
împungã unul pe altul pânã ce mureau sau ajungeau aproape sã se omoare, în
vreme ce ei asistau la aceastã luptã ºi se amuzau. Savanþii musulmani au spus: A
oprit de la asmuþirea animalelor unele împotriva altora fiindcã ele îºi provoacã
durere ºi se istovesc fãrã sã-i aducã omului nici un folos, ci numai pentru ca el
sã se amuze.

Lupta cu spada

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a permis etiopienilor
sã se lupte cu spada în moscheea sa cea sfântã, iar soþiei sale ‘A’iºa i-a îngãduit
sã priveascã la ei, în vreme ce îi prevenea: “Jucaþi-vã, fii ai lui Arfada!”1

Se pare cã lui Omar, din pricina firii sale mai aspre, nu i-a plãcut acest
joc ºi a vrut sã-i opreascã de la practicarea lui, însã Profetul - Allah sã-l binecu-
vânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a interzis acest lucru. Cele douã Sahih-uri relateazã
cã Abu Hurayra a zis: În vreme ce etiopienii se jucau cu spadele lângã Profet -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a intrat Omar peste ei ºi s-a aplecat
ºi a luat niºte pietricele ºi a aruncat cu ele în ei, [voind sã-i opreascã de la ceea
ce fãceau], însã Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
i-a zis: “Lasã-i în pace, Omar!”

Este o dovadã de îngãduinþã deosebitã din partea Profetului, dacã el a

1 Poreclã (kunya) folositã de arabi pentru denumirea etiopienilor (N.A.)
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“Trageþi la þintã ºi cãlãriþi!”5

ªi tot el a mai zis: “Toate lucrurile care nu fac o parte de pomenire
lui Allah sunt joacã ºi neglijenþã, afarã de patru calitãþi: mersul omului
printre douã þinte (pentru a trage cu arcul), dresarea calului, vorba
dulce cu cei din familia sa ºi învãþarea înotului”.6

Iar Omar a zis: Învãþaþi-i pe copiii voºtri sã înoate ºi sã tragã cu arcul ºi
porunciþi-le lor sã salte în ºa dintr-un salt!

Iar Ibn Omar a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l milu-
iascã! - a aranjat o întrecere cu cai ºi i-a dat celui care a ieºit primul [o recom-
pensã, un premiu]7. ªi toate acestea au fost fãcute de Profet - Allah sã-l bine-
cuvânteze ºi sã-l miluiascã! - pentru a încuraja întrecerile cu cai, cãci acestea
sunt - aºa cum am spus mai sus - distracþie, sport ºi antrenament

Anas a fost întrebat: În vremea Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvân-
teze ºi sã-l miluiascã! - fãceaþi pariuri? Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - fãcea pariu? A rãspuns: Da! Jur pe Allah cã a
pariat pe un cal care se numea Sabha, care i-a întrecut pe toþi cãlãreþii ºi, de
aceea, el s-a bucurat nespus!1

Dar pariul permis era acela care nu provenea de la nici unul dintre cei
doi cãlãreþi care se întreceau sau proveneau numai de la unul dintre ei. Dacã
fiecare dintre ei aducea o sumã, urmând ca cel care învinge sã primeascã totul,
acesta era ca jocul de noroc interzis. Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - numea aceºti cai care erau antrenaþi pentru pariuri “iapa dracului”,
iar vânzarea lor era pãcat!2

ªi a zis el: “Caii sunt de trei feluri: calul Celui Milostiv, calul
omului ºi “iapa dracului” (Iapa lui ªeitan). Calul Celui Milostiv este
acela care se înhamã pentru Allah ºi acesta trebuie hrãnit, trebuie lãsat
sã se balege ºi sã urineze, ºi a menþionat ºi altele [cu sensul cã
efectuarea acestor lucruri este socotitã ca faptã bunã]3 “Iapa dracului”
este acela pe care se fac pariuri, iar calul omului este acela pe care
omul îl înhamã cãutând hranã, cãci el este pavãzã împotriva sãrã-
ciei”.4

1 Relatat de Ahmad (N.A.)
2 General acceptat (N.A.)
3 Adicã toate aceste lucruri bune (N.A.)
4 General acceptat (N.A.)
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Între aceste jocuri se poate numãra ºi jocul cu zarurile, dacã este însoþit
de un pariu, ºi în acest caz este interzis (haram). Dacã, însã, nu este însoþit de
pariu, cei mai mulþi savanþi musulmani au afirmat cã este interzis, dar alþii au
afirmat cã este nerecomandabil, dar nu este interzis. Cei care afirmã cã ar fi
interzis aduc ca argument relatarea lui Burayda, care a spus cã Profetul - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Acela care joacã cu zarurile
este ca ºi cum ºi-ar bãga mâna în carnea de porc ºi în sângele lui”.3 ªi
mai aduc ca argument ºi relatarea lui Abu Musa, care a spus cã Profetul - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Acela care joacã cu zarurile se
rãzvrãteºte împotriva lui Allah ºi a Trimisului Sãu”.4

Cele douã hadise sunt clare ºi se aplicã la orice jucãtor, indiferent dacã
pariazã sau nu.

Aº-ªawkani a afirmat: S-a relatat cã au admis jocul cu zarurile Ibn Mughfil
ºi Ibn Musib, dar fãrã sã existe vreo mizã. Se poate cã ei au pus hadisele pe
seama celor care joacã pe o mizã

Jocul de ºah

Printre jocurile cunoscute se numãrã ºi ºahul. Jurisconsulþii au avut pãreri
diferite în privinþa lui, variind între permitere, nerecomandare ºi interzicere.

Cei care l-au interzis au adus ca argument hadise despre Profet - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - , însã criticii de hadise ºi experþii în domeniul
acestora le-au respins ºi le-au invalidat, arãtând cã jocul de ºah nu a apãrut în
vremea companionilor sãi ºi cã hadisele în aceastã privinþã nu au nici un temei.

Companionii - Allah fie mulþumit de ei! - au avut, la rândul lor, pãreri
diferite în privinþa lui. Ibn Omar a zis: El este mai rãu decât jocul cu zarurile. Iar
Ali a zis: El este joc de noroc.1 Alþii au afirmat cã el este nerecomandabil.

Dar s-a relatat cã alþi companioni ºi epigoni (tabi’un - urmaºii
Companionilor) l-au socotit permis. Printre aceºtia se numãrã Ibn Abbas, Abu
Hurayra, Ibn Sirin, Hiºam bin ‘Urwa, Sa’id bin al-Musib, Sa’id bin Jubayr. Noi
împãrtãºim opinia acestor autoritãþi. Norma de bazã spune, aºa dupã cum se
ºtie, cã el este permis ºi nu existã nici un text prin care sã fie interzis. În el se

1 Probabil cã a avut în vedere situaþia în care se joacã pe o mizã (N.A.)
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pentru soþul ei, sau cu care cãmilarul îºi îndeamnã cãmilele. Din aceeaºi
categorie fac parte ºi cântecele obiºnuite la nunþi, în adunarea lor privatã etc.

În legãturã cu celelalte cântece existã opinii diferite.
Socotim cã nu este nimic rãu în cântecul în sine, el intrând într-o serie de

“plãceri” sau tradiþii pe care Islamul le-a permis. Dar pãcatul se aflã în acele
cântece în care intervin lucruri care le scot din cercul a ceea ce este permis
pentru a le împinge spre ceea ce este interzis sau nerecomandabil.

Mai mult decât atât, el este dorit în ocazii, pentru a întreþine starea de
veselie, pentru a aduce odihnã în suflete. Aºa sunt zilele de sãrbãtoare, de
nuntã, în care se întoarce cineva care a lipsit de acasã, în timpul ospeþelor, la
naºterea pruncului etc.

S-a relatat cã ‘A’iºa - Allah sã fie mulþumit de ea! - a condus o mireasã
laviitorul ei soþ dintre ansari ºi Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a întrebat-o: “ ‘A’iºa, nu s-au distrat? Ansarilor le place sã se
distreze..”1

Iar Ibn Abbas a zis: ‘A’iºa a mãritat o rudã de-a ei cu unul dintre ansari ºi
a venit Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! ºi a între-
bat-o: “Aþi condus-o pe fatã?” Ei i-au rãspuns: Da! I-a întrebat apoi: “ªi aþi
trimis cu ea pe cineva care cântã?” Ea a rãspuns: Nu! Atunci i-a zis Trimisul
lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - “Sã ºtii cã ansarii sunt
un neam cãrora le plac cântecele de dragoste! Ar fi fost bine, dacã aþi
fi trimis pe cineva care sã zicã: Am venit la voi, / Am venit la voi, /
Allah sã ne binecuvânteze, / Allah sã vã binecuvânteze!”2

S-a relatat despre ‘A’iºa cã Abu Bakr a intrat la ea, în ziua când pelerinii
se opresc în Muna,3 (adicã în ziua de sãrbãtoare a jertfelor) cu douã fete tinere
care cântau ºi loveau în dairea, în vreme ce Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - se întindea înfãºurat în hainele lui. Abu Bakr le-a ocãrât pe
cântãreþe, dar Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - ºi-a
descoperit faþa ºi a zis: “Lasã-le, Abu Bakr! Sunt zile de sãrbãtoare!..”4

Imamul Al-Ghazali a menþionat în cartea Al-’Ihya’ hadise despre cântecul
celor douã fete tinere ºi despre încurajarea adresatã de Profet - Allah sã-l

1 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
2 Relatat de Ibn Maja (N.A.)
3 Loc în apropiere de Mekka, unde se sacrificã animalele aduse ofrandã în zilele Sãrbãtorii jertfelor

(N.T.)
4 General acceptat (N.A.)
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ceea ce este oprit (haram) ºi aceasta i-a determinat pe mulþi ulemai sã le
interzicã sau sã le socoteascã total nerecomandabile. Unii dintre ei au spus:
Cântecul face parte din “poveºtile deºarte” la care se referã versetul lui Allah
Preaînaltul:

“Dar printre oameni sunt ºi [unii]2 care cumpãrã3 poveºtile
deºarte pentru a rãtãci cu ele de la calea lui Allah, fãrã de ºtiinþã,
ºi pentru a o lua în derâdere4. Aceia vor avea parte de pedeapsã
înjositoare” (Luqman: 6).

Ibn Hazm a afirmat cã versetul a menþionat o calitate pe care cel care o
are este necredincios. Acela care ia în derâdere calea lui Allah, chiar dacã ar
cumpãra un exemplar din Coran cu care sã ducã în rãtãcire de la calea lui
Allah pe care o ia în derâdere, este necredincios. Pe acesta l-a blamat Allah
Preaputernicul ºi Prealãudatul , cãci niciodatã nu a blamat Allah Preputernicul
pe cineva care a cumpãrat vorbe deºarte pentru ca sã se distreze cu ele ºi   sã-
ºi înveseleascã sufletul, însã nu pentru a duce în rãtãcire de la calea lui Allah.

Ibn Hazm le-a rãspuns ºi acelora care au zis: Cântecul nu face parte din
adevãr! Aºadar, el face parte din rãtãcire. Allah Preaînaltul a grãit:

“ªi ce se aflã dincolo de Adevãr decât numai rãtãcirea?”
(Yunus: 32).

ªi el a spus: Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
a zis: “Faptele sunt [judecate] dupã intenþii. Fiecare om are parte de
ceea ce a intenþionat”.1 Acela care a intenþionat prin ascultarea cântecelor
obþinerea unui ajutor  pentru nesupunere faþã da Allah, acela se aflã în rãtãcire.
Acela care a intenþionat prin ascultarea cântecelor obþinerea unui ajutor
împotriva nesupunerii faþã de Allah, acela se aflã în supunere faþã de Allah
Preaputernicul ºi Preaînaltul. Cel care-ºi îndeamnã sufletul prin aceasta la
evlavie este supus ºi împlineºte bine, iar fapta sa face parte din adevãr. Acela
care nu intenþioneazã nici supunerea, nici nesupunerea sãvârºeºte o faptã  care-
i va fi iertatã, aºa cum face omul care iese în grãdina lui ca sã se plimbe, cel
care se opreºte în poarta casei ca sã priveascã, cel care-ºi vopseºte straiele în
albastru sau verde ºi altele”.

Restricþii de care trebuie sã se þinã seama

Existã o serie de restricþii de care trebuie sã se þinã seama în legãturã cu

1 General acceptat (N.A.)
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Jocul de noroc este asociat cu bãutura

Islamul, care i-a îngãduit musulmanului diverse distracþii ºi jocuri, a interzis
orice joc în care intervine o mizã, care presupune o pierdere sau un câºtig
pentru jucãtor. Am menþionat mai înainte spusele Trimisului - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - : “Acela care-i spune tovarãºului sãu “Hai
sã punem pariu” trebuie sã facã ºi pomanã”.

Musulmanului nu-i este îngãduit sã facã din jocul de noroc un mijloc de a
se distra ºi de a-ºi petrece timpul, dupã cum nu-i este îngãduit, în nici un caz,
sã facã din el un mijloc pentru a câºtiga bani.

În aceastã interdicþie categoricã Islamul are înþelepciuni deosebite ºi
scopuri mãreþe:

1. El voieºte ca musulmanul sã urmeze rânduielile lui Allah în ceea ce
priveºte dobândirea banilor, sã obþinã rezultate din ceea ce a sãvârºit, sã intre în
case pe uºile lor ºi sã aºtepte efectele de la cauzele lor.

Jocurile de noroc, între care ºi loto, îl determinã pe om sã se bazeze pe
ºansã, pe întâmplare ºi pe speranþele deºarte, nu pe muncã, pe seriozitate, pe
respectarea motivelor orânduite de Allah ºi poruncite de El.

2. Islamul considerã bunurile omului a fi oprite ºi ele nu-i pot fi luate
decât prin intermediul unui schimb legal, cu consimþãmântul lui, sub formã de
dar sau de milostenie. Cât despre câºtigarea banilor la jocurile de noroc, aceasta
înseamnã mistuirea bunurilor cuiva pe nedrept.

3. Nu este de mirare ca dupã aceea sã aparã vrajbã sau urã printre
participanþii la jocul de noroc. Chiar dacã ei declarã cã ar fi mulþumiþi, ei vor fi
întotdeauna împãrþiþi în învingãtor ºi învins, înºelãtor ºi înºelat. Iar cel învins,
chiar dacã tace, ascunde în suflet mânie ºi pizmã: mânia celui dezamãgit ºi
pizma celui care a pierdut. Iar dacã se ceartã, se ceartã pentru un lucru în care
s-au angajat din proprie iniþiativã ºi în care au intrat de bunã voie.

4. Dezamãgirea îl împinge pe cel învins sã încerce din nou, în speranþa cã
a doua oarã va recupera  ceea ce a pierdut prima oarã, iar pe învingãtor îl
împinge plãcerea victoriei sã repete încã o datã, cãci vrea sã dobândeascã ºi
mai mult, dar se poate întâmpla ca nu peste mult timp roata sã se învârteascã
în defavoarea sa ºi beþia  victoriei sã se preschimbe în mâhnirea eºecului ºi aºa
mai departe, încât amândoi rãmân agãþaþi de masa de joc ºi aproape cã nu se
mai pot despãrþi de ea. Acesta este secretul nenorocirii viciului jocurilor de
noroc.

5. Din aceastã cauzã, jocurile de noroc au reprezentat o mare primejdie
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acceptã decât ceea ce este bun”.
Aceia care recurg la astfel de metode socotesc cã au dispãrut din

societate îndrumãrile spre bine, temeiurile compasiunii ºi sensurile evlaviei ºi nu
mai existã altã cale de a strânge bani în afarã de jocul de noroc ºi distracþiile
interzise.

Islamul nu acceptã aºa ceva în comunitatea sa, ci crede în latura binelui
din om ºi nu recurge decât la mijlocul curat pentru realizarea þelului nobil, dar
acest mijloc este chemarea la împlinirea binelui, stimularea sensurilor umanitare
ºi motivelor credinþei în Allah ºi în Viaþa de Apoi.

Intrarea la cinematograf

Mulþi musulmani se întreabã despre atitudinea Islamului faþã de
cinematograf, de teatru ºi de altele asemãnãtoare cu ele. Frecventarea lor este
permisã sau este interzisã? Fãrã îndoialã cã cinematograful ºi altele
asemãnãtoare cu ele sunt un instrument important de îndrumare ºi de
divertisment. El este asemenea oricãrui alt mijloc: poate sã fie folosit pentru
lucruri bune sau poate sã fie folosit pentru lucruri rele. Nu este nimic rãu în el
ca atare. El trebuie judecat dupã ceea ce face. De aceea, socotim cã
cinematograful este permis ºi bun, ba este chiar recomandabil ºi cerut, dacã
întruneºte urmãtoarele condiþii:

1. Subiectele pe care le trateazã filmele sã nu aibã nici o legãturã cu
desfrâul ºi destrãbãlarea, cu tot ceea ce contravine dogmelor Islamului,
rânduielilor ºi eticii sale. Scenariile care stârnesc instinctele josnice, incitã la
pãcat sau la crimã, propagã idei deviate, difuzeazã dogme deºarte etc. sunt
interzise (haram); musulmanului nu-i este îngãduit sã le vadã, sã le încurajeze ºi
cu atât mai puþin sã participe în vreun fel la producerea lor.

2. Sã nu-l distragã pe credincios de la împlinirea îndatoririlor sale
religioase ºi pãmânteºti ºi în primul rând de la împlinirea celor cinci Rugãciuni
impuse de Islam în fiecare zi. Musulmanului nu-i este îngãduit sã omitã vreuna
dintre Rugãciuni - aºa cum este Rugãciunea de la asfinþit spre exemplu - din
cauza unui  film pe care îl vede.

1 Relatat de Al-Bayhaqi ºi de At-Tabarani ºi de autorii Sahih-urilor (N.A.)
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care s-ar putea sã fie mai bune decât ele! Nu vã ocãrâþi ºi nu vã
batjocoriþi cu porecle unii pe alþii! Ce rãu este numele urât ºi
ruºinos, dupã credinþã!1 Iar cei care nu se cãiesc2, aceia sunt
nelegiuiþi. / O, voi cei care credeþi! Feriþi-vã cu strãºnicie de
bãnuieli, cãci unele bãnuieli sunt pãcat3! Nu vã iscodiþi ºi nu vã
ponegriþi unii pe alþii! Oare voieºte vreunul dintre voi sã mãnânce
carnea fratelui sãu mort?4 [Nu!] Voi aþi urât aceasta! ªi fiþi cu fricã
de Allah, fiindcã Allah este Iertãtor Îndurãtor” (Al- Hujurat: 10-12).

Allah Preaînaltul a orânduit în primul dintre aceste versete cã drept-
credincioºii sunt fraþi, uniþi prin frãþia religiei ºi frãþia derivând din apartenenþa
la specia umanã, iar credinþa acestei frãþii impune ca ei sã fie recunoscãtori
unul altuia ºi sã nu se blameze unul pe altul, sã rãmânã mereu în bune relaþii ºi
sã nu întrerupã legãturile dintre ei, sã fie cinstiþi ºi sã nu se urascã unul pe altul,
sã se iubeascã ºi sã nu se duºmãneascã unul pe altul, sã fie uniþi ºi sã nu
accepte dezbinarea între ei.

Iar într-un hadis se relateazã: “Nu vã pizmuiþi unul pe altul, nu vã
întoarceþi spatele unul altuia, nu vã duºmãniþi unul pe altul ºi fiþi robi
ai lui Allah ºi fraþi!”5

Musulmanilor nu le este îngãduit sã se pãrãseascã unul pe altul

Islamul i-a interzis credinciosului musulman sã fie aspru cu fratele sãu
musulman, sã-l boicoteze pe el sau sã se îndepãrteze de el. Celor care se ceartã
li se cere ca în termen de trei zile sã se calmeze ºi sã se împace, aducând
liniºtea între ei ºi ridicându-se deasupra orgoliilor, mâniei ºi certurilor. Una
dintre calitãþile lãudate de Coran se referã la faptul cã musulmanii trebuie sã
fie “blânzi faþã de dreptcredincioºi” (Al-Ma’ida: 54).

Iar Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Unui
musulman nu-i este îngãduit sã stea despãrþit de fratele sãu musulman
mai mult de trei zile. Iar dacã s-au scurs cele trei zile, are datoria sã-l
întâlneascã pe el ºi sã-l salute [cu expresia “pace þie!”]. Dacã îi va

2 General acceptat (N.A.)

1 Relatat de Abu Dawud (N.A.)

3 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
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iubirea întru  Allah ºi ura întru  Allah.
Profetul ºi companionii sãi au stat departe de cei trei care nu au luat parte

la incursiunea de la Tabuk vreme de cincizeci de zile, încât ei s-au aflat în mare
încurcãturã, neºtiind ce sã mai facã. Nimeni nu a mai stat cu ei, nimeni nu le-a
mai vorbit, nimeni nu i-a mai salutat, pânã când Allah a revelat în Cartea Sa cã
ei au fost iertaþi.2

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a stat departe de
unele dintre soþiile sale vreme de patruzeci de zile.

Abd Allah bin Omar a stat departe de unul din fiii sãi pânã la moarte,
din cauzã cã el nu s-a supus poruncilor unui hadis pe care l-a menþionat tatãl
sãu, în care se relateazã cã Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
- le-a interzis bãrbaþilor sã le împiedice pe femei sã meargã la moschee.3

Dacã pãrãsirea ºi cearta þin de lucrurile lumeºti, atunci aceastã lume este
mai puþin importantã pentru Allah ºi pentru musulman decât sã ducã la certuri
ºi la ruperea relaþiilor între musulman ºi fratele sãu. Cum sã fie altfel, de vreme
ce urmarea vrajbei îndelungate este privarea de iertarea lui Allah? Într-un hadis
autentic se relateazã: «Porþile Raiului se deschid în zilele de luni ºi de joi
ºi Allah Preaputernicul ºi Preaînaltul îl iartã pe orice rob care nu-I face
Lui semeni, afarã de bãrbatul care poartã vrajbã fratelui sãu. ªi El zice
îngerilor: “Amânaþi-i pe aceºtia doi pânã ce ei se vor împãca! Amânaþi-i
pe aceºtia doi pânã ce ei se vor împãca! Amânaþi-i pe aceºtia doi pânã
ce ei se vor împãca!”»1

Este de ajuns pentru acela care are dreptate ca fratele sãu sã vinã la el
ºi sã-i cearã iertare, pentru ca el sã accepte scuzele lui ºi sã punã capãt vrajbei.
Lui nu-i este îngãduit sã-l refuze ºi sã respingã scuzele lui. Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a avertizat în legãturã cu aceastã eventualitate,
spunând cã nu-i va da lui sã bea din izvorul Profetului în Ziua Învierii.2

Aplanarea neînþelegerilor

1 Relatat de Muslim (N.A.)
2 Relatat de At-Tabarani (N.A.)
3 Relatat de At-Tirmizi ºi de alþii (N.A.)
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Mãrinimia lui Allah se bazeazã pe credinþã ºi devotament ºi pe buna
legãturã cu Allah Preaînaltul, nu pe chipuri ºi trupuri, pe putere ºi pe avere.
Într-un hadis se relateazã: “Allah nu se uitã la chipurile ºi la averile
voastre, ci se uitã la inimile ºi la faptele voastre”.1

Oare se cuvine ca cineva sã ia în derâdere un bãrbat sau o femeie din
cauza unui defect fizic sau din cauza sãrãciei sale?

S-a relatat cã Abd Allah bin Mas’ud ºi-a descoperit un picior care era
foarte subþire ºi slab ºi câþiva dintre cei care erau de faþã au râs când l-au vãzut.
Atunci, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Râdeþi de
picioarele lui slabe? Jur pe Acela în mâinile cãruia se aflã sufletul meu
cã ele atârnã în balanþã mai greu decât muntele Uhud!”2

Coranul a relatat cã politeiºtii pãcãtoºi îi luau în derâdere pe credincioºii
buni, îndeosebi pe cei mai defavorizaþi dintre ei - aºa cum erau Bilal ºi Ammar -
ºi a arãtat cã balanþele se vor rãsturna în Ziua Judecãþii ºi cã cei care
batjocoresc în aceastã viaþã vor deveni atunci obiect de batjocurã.

“Cei ce sunt nelegiuiþi au râs de cei care cred, / Iar când au
trecut pe lângã ei, ºi-au fãcut semne, / Iar când s-au întors la
familiile lor, s-au întors ei batjocorind, / Iar când i-au vãzut pe ei, au
zis: “Aceºtia sunt în rãtãcire!” / Or ei nu au fost trimiºi ca pãzitori
asupra lor! / În Ziua aceasta cei care cred vor râde de necredincioºi”
(Al-Mutaffifun: 29-34).

Versetul opreºte în mod limpede de la batjocorirea femeilor - chiar dacã
ele sunt înþelese implicit -, fiindcã batjocorirea femeilor, una de cãtre cealaltã,
este o caracteristicã rãspânditã printre ele.

Nu vã defãimaþi pe voi înºivã!

2. Al doilea dintre aceste lucruri interzise este defãimarea, adicã lamz,
care în limba arabã înseamnã împungere cu vârful sabiei sau cu lancea, chiar
dacã ºfichiuirea cu limba este chiar mai asprã ºi mai gravã, cãci, aºa cum a
spus un poet:

“Rãnile provocate de vârful lãnciilor se închid,
Pe când rana produsã de limbã nu se închide”.
Exprimarea interdicþiei în verset îmbracã forma unei sugestii frumoase:

“Nu vã ocãrâþi!” (Al-Hujurat: 11).
Sensul nu este “nu vã ocãrâþi unii pe alþii”, însã Coranul exprimã

mulþimea credincioºilor de parcã ei ar fi un singur suflet, pentru cã toþi se
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Iscodirea

5. Neîncrederea în ceilalþi oameni împinge inima la pãrerea proastã ºi-l
împinge pe om la iscodire, în vreme ce Islamul întemeiazã societatea sa pe
curãþenia interioarã ºi exterioarã. De aceea, oprirea de la iscodire a fost
asociatã cu oprirea de la pãrerea proastã. De multe ori, una din ele este cauza
celeilalte. În cele douã Sahih-uri se relateazã: “Feriþi-vã de bãnuialã, cãci
bãnuiala este cea mai mincinoasã vorbã! Nu cãutaþi ºi nu iscodiþi!”2

Oamenii au o inviolabilitate care nu trebuie dezvãluitã prin iscodirea ºi
prin urmãrirea defectelor lor, chiar dacã sãvârºesc un pãcat în legãturã cu ei
înºiºi, de vreme ce ei îl sãvârºesc într-ascuns ºi nu în vãzul lumii.

S-a relatat cã Abu al-Haysam, scribul lui ‘Uqba bin ‘Amir - unul dintre
companioni - a spus: “I-am zis lui ‘Uqba bin ‘Amir: Noi avem niºte vecini care
beau vin (khamr). Am sã chem caraulele sã-i ia! Dar i-a rãspuns lui: Nu face aºa
ceva! Sfãtuieºte-i ºi ameninþã-i pe ei! A zis: I-am oprit pe ei, dar ei nu s-au
oprit! Am sã chem caraulele sã-i ia! ‘Uqba i-a zis: Vai þie! Sã nu faci una ca
asta! Eu l-am auzit pe Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - spunând: “Acela care îºi þine un cusur ascuns este ca ºi cum
ar salva viaþa unei copile nou-nãscutã, îngropatã de vie, din mormântul
ei”.1

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a socotit urmãrirea
defectelor oamenilor ca fiind una din trãsãturile ipocriþilor care au spus cu
limbile lor “Am crezut”, dar ale cãror inimi nu au crezut, împotriva cãrora a
pornit o campanie violentã în vãzul tuturor oamenilor. S-a relatat cã Ibn Omar a
zis: Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a urcat la
amvon (minbar) ºi a zis cu glas tare: “O, neam de oameni care aþi trecut la
Islam doar cu limbile voastre, fãrã sã ajungã credinþa în inimile voastre!
Nu aduceþi vãtãmare musulmanilor ºi nu urmãriþi defectele lor, cãci
Allah va urmãri defectele aceluia care va urmãri slãbiciunile fratelui
sãu musulman ºi-l va da de gol oriunde s-ar ascunde el!”2

1 Relatat de Abu Dawud, de An-Nasa'i ºi de Ibn Habban în Sahih-u- sãu (de unde este luatã aceastã
variantã) ºi de Al-Hakim (N.A.)

2 Relatat de At-Tirmizi ºi de Ibn Maja (N.A.)
3 General acceptat (N.A.)
4 Relatat de Al-Bukhari ºi alþii (N.A.)
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Ponegrirea

6. Al ºaselea lucru interzis de versetele cele sfinte este ponegrirea:
“ªi nu vã ponegriþi unii pe alþii!” (Al-Hujurat: 12).
Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a vrut sã le explice

tovarãºilor sãi sensul acestor cuvinte, dupã metoda sa de învãþare prin întrebãri
ºi rãspunsuri, ºi le-a zis lor: “ªtiþi ce este ponegrirea (ghayba)?” Ei i-au
rãspuns: Allah ºi Trimisul Sãu ºtiu mai bine. Atunci, a continuat: “Sã vorbeºti
în legãturã cu fratele tãu ceva ce lui nu-i place”. A întrebat cineva: Dar ai
vãzut dacã fratele meu are ceea ce spun eu? El i-a rãspuns: “Dacã el are ceea
ce spui, înseamnã cã-l ponegreºti, iar dacã nu are ceea ce spui,
înseamnã cã-l calomniezi!”4

Ceea ce îi displace omului sã se spunã despre el se referã la fãptura sa
ºi la firea sa, la obârºia sa ºi la tot ce are legãturã cu el. S-a relatat cã ‘A’iºa a
spus: I-am zis Profetului: Ajunge cã Safiyya5 este aºa ºi aºa - vrea sã vã spunã
cã este scundã... Dar Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a
rãspuns ei: “Ai rostit o vorbã care, dacã s-ar fi amestecat cu apa mãrii,
ar fi stricat-o!”6

Ponegrirea este dorinþa de a-i doborî pe ceilalþi, este pofta de a sfâºia
onoarea oamenilor ºi lucrurile lor sacre în absenþa lor. Ea este dovada josniciei ºi
a laºitãþii, cãci ea înseamnã lovire pe la spate ºi unul din aspectele negati-
vismului. Ponegrirea este puterea celui care nu are putere, este un târnãcop cu
care se demoleazã, cãci rareori se întâmplã sã scape cineva fãrã sã fie împuns
ºi rãnit de limbile celor care ponegresc.

Sã nu ne mirãm cã în Coran ea este pusã într-o imagine respingãtoare,
de care sufletele au repulsie:

“Nu vã ponegriþi unii pe alþii! Oare voieºte vreunul dintre voi
sã mãnânce carnea fratelui sãu mort? [Nu!] Voi aþi urât aceasta!” (Al-
Hujurat: 12).

Omul nu poate sã mãnânce carnea altui om ºi cu atât mai puþin carnea
fratelui sãu ºi mai ales dacã el a murit!

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - fixeazã aceastã

1 Relatat de At-Tabarani, cu transmiþãtori de tradiþii autentice (N.A.)
2 Relatat de Ahmad, cu transmiþãtori demni de încredere (N.A.)
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Între acestea se numãrã, apoi, consultarea prin referendum, cerere de
ajutor pentru a scãpa de ceea ce este neplãcut.

Printre acestea existã ºi situaþia în care o persoanã are un nume, dar are
ºi o poreclã care nu-i place, dar el este cunoscut numai cu ea, cum ar fi
ªchiopu, Chioru, Fiul lui cutare.

Dintre acestea menþionãm, apoi, ºi recuzarea martorilor ºi a celor care au
relatat tradiþii [Sunna]ºi istorii.1

Regula generalã în îngãduirea acestor situaþii este nevoia ºi intenþia.
1. Dacã nu existã o nevoie absolutã de a-l pomeni pe cel absent cu ceea

ce lui nu-i place, nu trebuie sã se pãtrundã în aceastã zonã interzisã. Dacã
nevoia dispare ca urmare a recurgerii la aluzie, atunci nu trebuie sã se mai
declare acest lucru, sau dacã se poate recurge la generalizare, nu mai este
nevoie de particularizare. Cel care organizeazã, de exemplu, un referendum,
dacã poate sã spunã “Ce pãrere aveþi despre o persoanã care face cutare ºi
cutare?”, nu mai are nevoie sã spunã “Ce pãrere aveþi despre cutare, fiul lui
cutare?” ªi cu toate acestea, cu condiþia sã nu spunã nimic altceva decât
calitãþile cu care se caracterizeazã, fiindcã altfel este calomnie ºi ea este
interzisã.

2. Intenþia este în toate acestea arbitrul hotãrâtor. Omul ºtie mai bine
decât alþii adevãrul despre motivele sale. Intenþia este cea care arbitreazã între
plângere ºi rãzbunare, între consultare ºi defãimare, între ponegrire ºi criticã,
între sfat ºi calomnie. Credinciosul - aºa dupã cum s-a zis - este mai bine socotit
în privinþa sa decât un cârmuitor nedrept ºi decât un asociat cãrpãnos.

Este un lucru stabilit în Islam cã ascultãtorul este asociatul defãimãtorului
ºi cã el trebuie sã-l ajute pe fratele sãu în absenþa lui ºi sã-l respingã pe cel
care-l ponegreºte. Într-un hadis se relateazã: “Are dreptul de a fi mântuit de
Foc de cãtre Allah acela care apãrã onoarea fratelui sãu împotriva
ponegririi.”1 Iar în altul se relateazã: “Aceluia care îl apãrã pe fratele sãu
în acestã lume Allah îi va apãra chipul de foc în Ziua Învierii”.2

Acela care nu-l poate apãra pe fratele sãu de limbile devoratoare trebuie
ca cel puþin sã se îndepãrteze de locul în care stau cei care îl ponegresc pânã

1 Relatat de Ahmad cu un isnad bun (N.A.)
2 Realtat de At-Tirmizi cu un isnad autentic (N.A.)
3 General acceptat (N.A.)
4 Relatat de Ahmad (N.A.)
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Dacã aud vorba urâtã, o spun numaidecât,
Iar dacã nu aud nimic, atunci mint”.
Un bãrbat a intrat la Omar bin Abd al-Aziz ºi i-a transmis niºte vorbe

defãimãtoare pe care le auzise despre el, ºtiind cã lui n-o sã-i placã. Atunci,
Omar i-a zis: Dacã vrei sã ºtii care este pãrerea noastrã despre tine, atunci aflã
cã, dacã eºti mincinos, atunci faci parte dintre aceia la care se referã versetul în
care se relateazã “Dacã vine la voi un nechibzuit cu o veste, chibzuiþi
cu [mare] bãgare de seamã!”2, iar dacã spui adevãrul, atunci faci parte
dintre aceia la care se referã versetul “Defãimãtor, care umblã cu
clevetiri” (Al-Qalam: 11), iar dacã voieºti, te iertãm. El a zis: “Iertare, emir al
credincioºilor! N-am sã mã mai întorc niciodatã la aceasta!”

Inviolabilitatea onoarei

8. Am vãzut cum a apãrat Islamul cu învãþãturile sale onoarea ºi dem-
nitatea, cum a ajuns cu respectarea lucrurilor inviolabile ale oamenilor pânã la a
le socoti sacre. Abd Allah bin Omar - Allah fie mulþumi de el! - s-a uitat într-o zi
spre Al-Ka’aba ºi a zis: “Cât de mãreaþã eºti ºi cât de sacrã eºti! Dar
dreptcredinciosul este ºi mai sacru decât tine!”3 Sacralizarea dreptcredinciosului
se  constituie în sacralizarea onoarei, a averii ºi a sângelui lui.

În predica pe care a rostit-o în timpul pelerinajului de adio în faþa
mulþimilor de musulmani, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a
zis: “Averile voastre, onoarea voastrã ºi sângele vostru vã sunt sfinte
vouã, aºa cum vã este vouã sfântã aceastã zi din aceastã lunã în
aceastã þarã”.

Islamul a apãrat onoarea omului de cuvântul care nu-i place ºi care este
rostit în lipsa sa ºi este adevãrat. Atunci cum se pune problema în legãturã cu
cuvintele plãsmuite, lipsite de temei?! Ele sunt un mare pãcat! Într-un hadis se
relateazã: “Pe acela care spune despre un om ceva care nu este
adevãrat, pentru a-l defãima, Allah îl va þine închis în focul Gheenei
pânã ce se va împlini ceea ce a spus despre el”.1

1 Relatat de At-Tabarani (N.A.)
2 Relatat de Ibn abi Hatam, de Ibn Murdawiya ºi de Al-Bayhaqi (N.A.)
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9. Islamul a socotit viaþa oamenilor sfântã ºi a apãrat inviolabilitatea
sufletelor, considerând uciderea lor a fi cea mai mare crimã, dupã necredinþa în
Allah Preaînaltul. Coranul a orânduit cã:

“Cel care ucide un suflet nevinovat de uciderea altui suflet
sau de o altã stricãciune pe pãmânt este ca ºi când i-ar ucide pe toþi
oamenii” (Al-Ma’ida: 32).

Aceasta pentru cã specia umanã în ansamblul sãu alcãtuieºte o singurã
familie, iar uciderea unui singur suflet al sãu echivaleazã cu o agreasiune asupra
întregii specii. Iar inviolabilitatea este cu atât mai mare cu cât este vorba de un
credincios în Allah:

“Cel care omoarã un dreptcredincios precugetat, rãsplata îi va
fi Gheena, în care va rãmâne veºnic, Allah se va mânia pe el, îl va
blestema ºi-i va pregãti lui pedeapsã mare” (An-Nisa': 93).

Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Credinciosul
continuã sã rãmânã liniºtit în privinþa religiei sale câtã vreme nu a
vãrsat un sânge oprit.”1

ªi tot Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a mai
zis: “Dispariþia acestei lumi este mai puþin însemnatã pentru Allah
decât uciderea unui om musulman”.2

ªi a mai zis: “Allah s-ar putea sã ierte orice pãcat afarã de omul
care moare necredincios ºi de cel care ucide precugetat un credincios”.3

Pornind de la aceste versete ºi hadise, Ibn ‘Abbas - Allah fie mulþumit de
el!- a apreciat cã nu poate fi primitã cãinþa ucigaºului, ca ºi când ar fi pus
condiþia ca aceastã cãinþã sã nu fie primitã decât în urma restituirii drepturilor
sau ajungerii la împãcarea cu el. Oricum, poate sã fie restituit dreptul celui ucis
sau sã se ajungã la împãcarea cu el?

Iar alþii au spus cã poate fi acceptatã cãinþa sincerã ºi cã ea anuleazã
politeismul. Atunci cum sã nu anuleze altceva aflat sub el?

Allah Preaînaltul a grãit:
“ªi aceia care nu cheamã un alt dumnezeu împreunã cu Allah1

1 Nu-I fac lui Allah nici un asociat (N.T.)
2 General acceptat (N.A.)
3 General acceptat (N.A.)
4 General acceptat (N.A.)
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i este îngãduit unui musulman sã bage spaimã într-un alt musulman”.3

Pãcatul nu se limiteazã numai la ucigaº, ci mânia lui Allah îi va lovi pe
toþi aceia care au luat parte la aceasta împreunã cu el, pe fiecare dupã
contribuþia sa. Chiar ºi acela care a fost de faþã la ucidere va avea parte de
pãcat. Într-un hadis se relateazã: “Nimeni dintre voi sã nu stea într-un loc
în care este ucis un om pe nedrept, cãci blestemul se va abate ºi
asupra celui care a fost de faþã ºi nu a oprit de la moarte!”4

Inviolabilitatea sângelui celui care face legãmânt cu musulmanii
(mu’ahid) ºi al celui aflat sub protecþia lor (dhimmi)

Textele menþionate au avertizat asupra uciderii sau luptei împotriva
musulmanului, fiindcã ele au venit ca o orânduialã ºi o cãlãuzire în comunitatea
musulmanã, dar aceasta nu înseamnã cã sângele nemusulmanului este permis
(halal), cãci Allah a interzis vãrsarea sângelui oricãrui om datoritã faptului cã el
este o fiinþã umanã, cu condiþia ca nemusulmanul sã nu fie în luptã împotriva
musulmanilor, cãci în acest ultim caz sângele sãu este permis. Însã dacã se aflã
printre cei care au fãcut legãmânt cu musulmanii (mu’ahid) ºi printre cei care
se aflã sub protecþia lor (dhimmi), atunci sângele sãu este apãrat ºi
musulmanului nu-i este îngãduit sã-i producã nici o vãtãmare. Profetul Islamului
a zis în aceastã privinþã: “Cel care ucide un om cu care a fãcut un
legãmânt nu va simþi parfumul Raiului, mãcar cã parfumul lui se simte
de la  o distanþã de mers de patruzeci de ani”.5 Iar o altã variantã sunã
astfel: “Acela care a ucis un om din neamul celor aflaþi sub protecþia
musulmanilor (ahl adh-dhimma) nu va simþi parfumul Raiului”.6

Când este anulatã inviolabilitatea sângelui

Allah Preaînaltul a grãit:
“Nu ucideþi sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!”

(Al-An’am: 151).
Acest drept la care se referã Coranul este pedeapsa pentru una din

urmãtoarele trei crime:

1 Talionul îi descurajazã pe aceia care sunt tentaþi sã cuteze la crimã, salvând prin aceasta viaþa
oamenilor (N.T.)

2 General acceptat (N.A.)
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Tot ceea ce s-a spus în legãturã cu crima uciderii este valabil ºi pentru
sinucidere. Acela care ºi-a luat sufletul, indiferent de mijlocul prin care a fãcut-
o, a omorât un suflet a cãrui ucidere pe nedrept a fost interzisã de Allah.

Viaþa omului nu este proprietatea sa, cãci nu el a creat sufletul sãu, nici
un mãdular din trupul sãu ºi nici o celulã din el, ci sufletul sãu a fost depus în el
de cãtre Allah ºi de aceea el nu are voie sã-l neglijeze ºi cu atât mai puþin sã-l
atace! Atunci cum ar putea sã se elibereze de el? Allah Preaînaltul a grãit:

“ªi nu vã ucideþi voi înºivã! Allah este Îndurãtor cu voi!” (An-
Nisa’: 29).

Islamul voieºte ca omul sã fie puternic ºi hotãrât în înfruntarea cu
nenorocirile ºi nu i-a îngãduit cu nici un chip sã fugã de viaþã, sã arunce
veºmintele ei din pricina unei nenorociri care s-a abãtut asupra lui sau din cauza
unei speranþe la care a visat ºi nu i s-a împlinit. Credinciosul a fost creat pentru
luptã, nu pentru a fugi. Credinþa ºi firea sa refuzã ca el sã fugã de pe arena
vieþii, având cu el arma care nu se toceºte ºi provizia care nu se terminã - arma
credinþei trainice ºi provizia firii puternice.

Trimisul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - l-a avertizat pe acela
care ar cuteza la aceastã crimã oribilã - crima sinuciderii - cu lipsirea de
îndurarea lui Allah în Rai ºi cu mânia care i se va cuveni din partea lui Allah în
Iad.

Profetul - Pacea asupra lui! - a zis: “Printre cei de dinaintea voastrã
s-a aflat un bãrbat rãnit pe care l-a cuprins teama ºi a luat un cuþit ºi
ºi-a fãcut o incizie la mânã ºi sângele nu s-a mai oprit pânã ce a murit.
ªi Allah a grãit atunci: Robul Meu s-a grãbit ºi ºi-a luat sufletul înainte
de a i-l lua Eu. I-am oprit lui intrarea în Rai”.1

Dacã acestuia i s-a interzis intrarea în Rai din pricina unei rãni a cãrei
durere îi devenise insuportabilã ºi ºi-a luat sufletul, atunci cum stau lucrurile cu
acela care îºi ia zilele din pricina unei afaceri în care a pierdut mai puþin sau
mai mult sau din cauza unui examen la care nu a reuºit sau a unei fete care
l-a respins?!

2 General acceptat (N.A.)
3 Relatat de Ahmad (N.A.)
4 General acceptat (N.A.)
5 De la încheietura pumnului (N.T.)

   1 General acceptat (N.A.)

6 Pedeapsa pentru furt fiind hotãrâtã de Allah, nu poate fi anulatã prin iertarea datã de victima
furtului (N.T.)
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Mita este interzisã (haram)

Una dintre faptele al cãror fãptaº se socoteºte printre cei care mãnâncã
averea oamenilor pe nedrept este mita. Mita sunt banii care se achitã unei
persoane influente sau care deþine o funcþie publicã, pentru a da în favoarea lui
sau împotriva adversarului sãu decizia pe care o voieºte el sau pentru a îndeplini
o faptã în favoarea lui sau pentru a întârzia un lucru în defavoarea adversarului
sãu etc.

Islamul i-a interzis musulmanului sã urmeze calea mituirii cârmuitorilor ºi
ajutoarelor lor, dupã cum le-a interzis ºi acestora sã o primeascã, dacã li se va
oferi, iar altora le-a interzis sã mijloceascã între cei care primesc ºi cei care dau
mitã.

Allah Preaputernicul a grãit:
“Nu vã luaþi unii altora averile pe nedrept ºi nu-i ademeniþi cu

ele pe judecãtori, ca sã mâncaþi o parte din averile oamenilor pe
nedrept ºi cu bunã ºtiinþã” (Al-Baqara: 188).

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Blestemul lui
Allah atât asupra celui care dã mitã cât ºi asupra aceluia care primeºte
mitã pentru judecatã!”2

Iar despre Thawaban s-a relatat cã a zis: Trimisul lui Allah - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a blestemat atât pe “cel care dã mitã ºi pe
cel care primeºte mitã, cât ºi pe cel care mijloceºte între ei”.3

Dacã cel care primeºte mita o ia pentru a nedreptãþi, atunci el sãvârºeºte
mare pãcat! Iar dacã el va cãuta dreptatea, aceasta este o datorie a lui fãrã sã
primeascã în schimbul ei bani.

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - l-a trimis pe Abd
Allah bin Ruwaha la evrei pentru a estima impozitul pe care ei trebuiau sã-l
achite pentru palmierii lor ºi i-au oferit lui niºte bani. Dar el a zis: “Mita pe
care voi aþi oferit-o este opritã ºi noi nu vrem s-o primim!”1

Nu este de mirare cã Islamul  a interzis mita ºi a fost foarte aspru cu cei
care o practicau, cãci rãspândirea ei într-o societate înseamnã rãspândirea
stricãciunii ºi nedreptãþii ca urmare a unei judecãþi pe nedrept sau a abþinerii de

1 Relatat de Malik (N.A.)
2 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
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mai are funcþia respectivã ºi stã în casa mamei sale îi este permis sã-l primeascã
ºi în timpul îndeplinirii funcþiei sale, dar ceea ce ºtie cã i se oferã pentru cã el
are funcþia pe care o îndeplineºte îi este interzis sã primeascã, iar darurile
venite de la prietenii sãi în legãturã cu care are îndoieli, cã ei i le-ar fi dat, dacã
nu ar fi avut funcþia respectivã, se cuvine sã le evite.2

Mita pentru îndepãrtarea nedreptãþii

Acela care a pierdut un drept la care nu poate ajunge decât recurgând la
mitã sau acela care a avut parte de o nedreptate ºi nu poate scãpa de ea
decât prin mitã este preferabil sã aibã rãbdare pânã ce Allah îl va ajuta sã
gãseascã cea mai potrivitã cale pentru a scãpa de nedreptate ºi pentru a-ºi
dobândi dreptul.

Iar dacã a urmat calea mituirii, pãcatul îi revine celui care primeºte mitã
ºi lui nu-i revine în acest caz pãcatul celui care dã mitã, de vreme ce a încercat
toate celelalte mijloace, dar au fost fãrã folos, ºi de vreme ce se elibereazã de o
nedreptate sau îºi redobândeºte un drept al sãu fãrã sã încalce drepturile
celorlalþi.

Unii teologi au dedus acest lucru din hadisele despre aceia care îi cereau
Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - în mod insistent
milostenie, iar el le dãdea, fãrã sã li se fi cuvenit. Omar a relatat cã Profetul -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis: “Unii dintre voi nu ies cu
darurile lor de la mine ducându-le la subsuoarã fãrã sã ºtie cã ele sunt
foc!” Atunci Omar l-a întrebat: O, Trimis al lui Allah! De ce le-ai dãruit dacã ai
ºtiut cã ceea ce le dai este foc pentru ei? Iar el i-a rãspuns: “Ce sã fac? Ei
cer insistent de la mine, iar Allah Preamãritul ºi Prealãudatul nu
voieºte ca eu sã fiu zgârcit!”1

Dacã presiunea insistentã l-a determinat pe Profet - Allah sã-l binecuvân-
teze ºi sã-l miluiascã! - sã dea celui care a cerut ceea ce ºtia cã este foc pentru
acela care-l primeºte, atunci cum va fi presiunea nevoii de a îndepãrta
nedreptatea ºi de a dobândi un drept cuvenit?!

2 Pãgânii din Arabia preislamicã fãceau înconjurul templului Al-Ka'aba în pielea goalã. Allah
interzice aceastã practicã ºi le porunceºte oamenilor sã-ºi acopere goliciunea (N.T.)

1 Relatat de Abu Ya'la cu un isnad bun ºi de Ahmad cu surse autentice (N.A.)
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binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a oprit de la irosirea bunurilor.1

Risipa constã, de asemenea, în cheltuirea pentru lucruri de care omul nu
are nevoie, astfel încât în urma lor celui care cheltuieºte nu-i mai rãmâne nici o
avuþie cu care sã se îmbogãþeascã.

Imamul Ar-Razi a zis, tâlcuind vorbele lui Allah Preaînaltul:
«Ei te întreabã ce trebuie sã cheltuiascã [pentru milostenie].

Spune: “Ceea ce vã prisoseºte!”» (Al-Baqara: 219):
Allah i-a învãþat pe oameni ce sã cheltuiascã ºi i-a spus Profetului Sãu -

Rugãciunea ºi pacea pentru el! - : “ªi dã-i celui care þi-e rudã ceea ce i
se cuvine, ca ºi sãrmanului ºi cãlãtorului de pe drum [aflat la
nevoie], însã nu risipi peste mãsurã, / Cãci risipitorii sunt fraþii
ºeitanilor” (Al-’Isra’: 26-27). ªi i-a mai spus: “ªi nu þine mâna înlãnþuitã
în jurul gâtului tãu2, dar nici nu o întinde de tot3!” (Al-’Isra’: 29).

ªi i-a mai spus:
“Aceia care, când cheltuiesc, nu sunt nici risipitori nici zgârciþi,

ci fac aceasta cu mãsurã” (Al-Furqan: 67).
Iar Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a zis:

“Dacã unul dintre voi are ceva, sã înceapã cu sine, apoi cu cel pe care-l
întreþine ºi aºa mai departe!”4 ªi a mai zis Profetul - Pacea pentru
el! - : “Cea mai bunã milostenie este aceea care pãstreazã bogãþia”.5

ªi s-a relatat cã Jabir bin Abd Allah a zis: Ne aflam la Trimisul lui Allah -
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - când a intrat la el un bãrbat cu un
bulgãre de aur cât un ou ºi i-a zis: O, Trimis al lui Allah! Primeºte-l pentru
milostenie! Jur pe Allah cã nu mai am nimic altceva în afarã de el! Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - s-a îndepãrtat de el, apoi
bãrbatul a revenit ºi Profetul i-a zis mânios: “Dã-mi-l!” ªi l-a luat ºi a aruncat cu
el înspre cel care i-l dãduse, încât dacã l-ar fi nimerit, i-ar fi pricinuit durere.
Apoi a zis: “Vine câte unul la mine cu tot ce are ºi pe urmã stã ºi
cerºeºte de la alþii! Darul trebuie sã fie din ceea ce este peste cele
necesare. Ia-þi-l! Nu avem nevoie de el!”1 S-a relatat despre Profet - Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - spunându-se cã el aduna pentru familia lui
provizii pentru un an.2 Înþelepþii au afirmat cã virtutea se aflã între cele douã

1 Relatat de Abu Dawud ºi de Al-Hakim (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
3 Tafsir Al-Fakhr ar-Razi, vol.6, p.51 (prelucrare) (N.A.)
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Am afirmat cã versetul are în vedere acest lucru, date fiind vorbele lui
Allah Preaînaltul “Allah îi iubeºte pe cei drepþi”. Iar credinciosul se
strãduieºte întotdeauna sã împlineascã ceea ce iubeºte Allah. Sensul îndemnului
ºi cererii din acest verset nu este negat de expresia “Allah nu vã opreºte”,
cãci prin aceastã expresie s-a avut în vedere negarea ideilor din minþile
oamenilor din vremea aceea ºi pânã astãzi cã celui care are o altã religie nu i
se cuvine binefacerea ºi dreptatea, nici prietenia ºi buna convieþuire. Allah
Preaînaltul a arãtat cã El nu-i opreºte pe credincioºi de la aceasta, în afarã de
cazul când este vorba de cei care luptã împotriva lor ºi le aratã vrãºmãºie.

Aceastã expresie seamãnã cu ceea ce a grãit Allah despre As-Safa ºi Al-
Marwa, de la a cãror înconjurare s-au abþinut unii oameni din cauza unor
circumstanþe din Al-Jahiliyya:

“As-Safa ºi Al-Marwa1 sunt dintre rânduielile lui Allah, iar cel
care face pelerinajul la Casã2 sau Pelerinajul mic, nu comite nici un
pãcat dacã le înconjoarã” (Al-Baqara: 158).

El a negat pãcatul pentru a pune capãt acelei închipuiri, chiar dacã
înconjurarea lor era o obligaþie ce fãcea parte din ritualul Pelerinajului.

Atitudinea deosebitã faþã de “neamul Cãrþii” (Ahl al-Kitab)

Dacã Islamul nu opreºte de la sãvârºirea binelui faþã de adepþii celorlalte
religii, chiar dacã este vorba despre pãgânii politeiºti, aºa cum au fost arabii în
legãturã cu care au fost revelate cele douã versete anterioare, Islamul are o
atitudine deosebitã faþã de “oamenii Cãrþii”, adicã faþã de evrei ºi de creºtini,
atât faþã de cei care se aflã în interiorul lumii islamice cât ºi faþã de cei din
afara ei.

Coranul nu li se adreseazã lor decât cu expresiile “O, oameni ai
Cãrþii!” ºi “O, voi cei cãrora li s-a dat Cartea!” Prin aceasta el aratã cã ei
au fost iniþial neamul unei scripturi divine ºi cã între ei ºi musulmani existã
relaþii de rudenie, reprezentate de originile religiei unice cu care Allah i-a trimis
pe toþi profeþii Sãi:

«“El v-a orânduit vouã religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe

1 V-a orânduit vouã religia pe care a prescris-o tuturor profeþilor, de la Noe pânã la Muhammed (N.T.)
2 Devoþiunea exclusivã faþã de Allah Cel Unic (N.T.)
3 Dumnezeul Unic, adicã Allah (N.T.)
4 Doar acele mâncãruri dintre ele care sunt permise de Islam (N.T.)
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«“Vei gãsi cã cei mai prietenoºi faþã de cei ce cred sunt aceia
care spun “Noi suntem creºtini”. ªi asta pentru cã printre ei se aflã
preoþi ºi cãlugãri ºi pentru cã ei nu se semeþesc”» (Al-Ma’ida: 82).

Nemusulmanii aflaþi sub protecþie (Ahl adh-dhimma)

Poruncile menþionate mai sus se referã la toþi oamenii Cãrþii, oriunde s-ar
afla, însã aceia dintre ei care trãiesc sub oblãduirea statului musulman au o
situaþie aparte. Ei sunt numiþi prin expresia ahl adh-dhimma, iar dhimma are
sensul de legãmânt. Acesta este un cuvânt care sugereazã cã ei au legãmântul
cu Allah sau legãmântul cu Trimisul Sãu sau legãmântul cu comunitatea musul-
manilor ca sã trãiascã sub protecþia Islamului în liniºte ºi pace.

Aceºtia sunt dupã expresia modernã “cetãþeni” ai statului islamic.
Musulmanii au fost în unanimitate de acord, de la început ºi pânã astãzi, cu
faptul cã ei au aceleaºi drepturi ºi aceleaºi îndatoriri ca ºi musulmanii, afarã de
aspectele credinþei ºi ale dogmei, în privinþa cãrora Islamul le garanteazã
libertatea religioasã.

Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a insistat asupra
poruncii în legãturã cu neamul celor aflaþi sub protecþie (ahl adh-dhimma) ºi i-a
ameninþat pe toþi aceia care încalcã aceste porunci cu mânia ºi pedeapsa lui
Allah. În hadisele sale cele sfinte se relateazã: “Acela care îi aduce vãtãmare
unui nemusulman aflat sub ocrotirea noastrã (dhimmi) îmi aduce
vãtãmare mie iar acela care îmi aduce vãtãmare mie Îi aduce vãtãmare
lui Allah”.2 “Eu îi sunt duºman aceluia care îi aduce vãtãmare unui
nemusulman aflat sub ocrotire (dhimmi), iar pe acela cãruia i-am fost
vrãjmaº îl voi duºmãni în Ziua Învierii”.3 “Aceluia care a fost nedrept cu
cineva care a fãcut legãmânt, i-a micºorat dreptul sãu, i-a cerut ceva
peste puterile sale sau a luat ceva de la el, fãrã voia lui, îi vom fi
vrãjmaº lui în Ziua de Apoi”.1

Succesorii Trimisului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - au
continuat sã protejeze aceste drepturi ºi imunitãþi ale cetãþenilor nemusulmani,

2 Din cartea Al-Furuq de Al-Qarrafi (N.A.)
3 Din cartea Maratib al-ijma' de Ibn Hazm (N.A.)
4 Adicã ipocrizia ºi îndoiala (N.T.)
5 Cãutând prietenia lor (N.T.)

1 Relatat de Abu Dawud (N.A.)
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“ªi El a pus între voi dragoste ºi îndurare” (Ar-Rum: 21).
În privinþa creºtinilor, Allah Preaînaltul a grãit:
«“Vei gãsi cã cei mai prietenoºi faþã de cei ce cred sunt aceia

care spun “Noi suntem creºtini”» (Al-Ma’ida: 82).
Primele versete se referã la oamenii care s-au opus Islamului, care au

luptat împotriva musulmanilor ºi din acest motiv musulmanilor nu le-a fost
îngãduit în vremea aceea sã-i ajute pe ei - în sensul de a se alia cu ei - , sã-i ia
pe ei ca prieteni de încredere cãrora sã le încredinþeze secretele lor ºi ca aliaþi
de care sã se apropie pe seama comunitãþii ºi religiei lor.

Aceste aspecte au fost clarificate ºi de alte versete, cum sunt aceste
vorbe ale lui Allah Preaînaltul:

“O, voi cei care credeþi! Nu luaþi prieteni de încredere dintre cei ce
nu sunt ai voºtri, cãci ei nu vor înceta sã vã încurce!. Ei doresc numai
rãul vostru. Ura se iveºte din gurile lor, dar ceea ce ascund piepturile
lor e ºi mai mare. Noi v-am arãtat vouã semnele limpezi, dacã voi
puteþi pricepe” (Al ’Imran: 118).

Acest verset pune în evidenþã calitãþile acestora, faptul cã ei ascund în
inimile lor duºmãnie ºi resentimente faþã de musulmani, efectele acestora
revãrsându-se prin intermediul limbilor lor. Allah Preaînaltul a grãit:

“Nu vei afla nici un neam [de oameni] care cred în Allah ºi în
Ziua de Apoi ºi care sã-i ia ca prieteni pe cei ce se împotrivesc lui
Allah ºi Trimisului Sãu, chiar dacã ar fi pãrinþii lor, fiii lor, fraþii lor
sau stirpea lor” (Al-Mujadila: 22).

Împotrivirea lui Allah ºi a Trimisului Sãu se datoreazã nu doar necredinþei,
ci ºi duºmãniei arãtate Islamului ºi musulmanilor.

Allah Preaînaltul a grãit:
“O, voi cei care credeþi! Nu-i  luaþi ca aliaþi pe duºmanul Meu

ºi pe duºmanul vostru, arãtându-le lor prietenie, în vreme ce ei au
tãgãduit Adevãrul1 ce a venit la voi! Ei îl alungã pe Trimis, precum

2 Acest lucru s-a adeverit, cãci mulþi dintre ei s-au convertit ulterior la Islam ºi au devenit aliaþi ai
musulmanilor (N.T.)

3 Relatat de At-Tirmizi ºi Al-Bayhaqi în ªu'ab al-'Iman, fiind preluat de Abu Hurayra. Dar existã ºi
varianta "Iubeºte-l pe prietenul tãu cu mãsurã, cãci s-ar putea ca într-o zi sã devinã duºmanul tãu!", relatatã
de Al-Bukhari (N.A.)

4 Cãutând prietenia lor (N.T.)

1 Din pãmântul vostru ºi din cãminele voastre (N.T.)
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Nu este nimic nou în recurgerea de cãtre musulmani - cârmuitori ºi supuºi
- la nemusulmani în domeniile tehnice, precum ºi în medicinã, industrie, agri-
culturã etc., dar este de preferat ca musulmanii sã se bazeze în toate acestea
pe eforturile proprii.

În biografia Profetului (as-Sira an-nabawiyya) am vãzut cã Trimisul lui
Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - l-a tocmit pe Abd Allah bin
‘Urayqat - care era politeist sã-i fie cãlãuzã în timpul emigrãrii (hijra). Ulemaii
au afirmat cã faptul cã era necredincios nu impunea neîncredere în el, cãci
nimic nu este mai primejdios decât cãlãuzirea pe drum ºi mai ales pe un drum
cum a fost acesta al emigrãrii la Medina.

Mai mult decât atât, ei au permis imamului musulmanilor sã apeleze la
ajutorul nemusulmanilor - îndeosebi dintre oamenii Cãrþii - în treburile legate de
rãzboi ºi sã ia parte la împãrþirea prãzilor ca ºi musulmanii.

Az-Zuhri a relatat cã Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a apelat le ajutorul unor evrei în rãzboaiele sale ºi le-a fãcut ºi lor
parte de prãzi, iar Safwan bin ‘Umayya a participat alãturi de Profet - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - la incursiunea de la Hunayn pe când era încã
politeist.1

Cel la care se apeleazã trebuie sã aibã o pãrere bunã despre musulmani.
Dacã nu este demn de încrederea lor, nu este permisã apelarea la sprijinul sãu,
fiindcã dacã noi interzicem apelarea la musulmani care nu sunt demni de
încredere, aºa cum sunt cel care îndeamnã musulmanii la fugã din luptã ºi cel
care rãspândeºte zvonuri false în interesul duºmanilor, este mai nimerit
necredinciosul.2

Musulmanul poate sã facã nemusulmanilor daruri ºi sã primeascã daruri
de la ei, cãci aºa dupã cum s-a vãzut, Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi   sã-
l miluiascã! - a primit daruri de la regi ºi le-a acceptat,3 cu toate cã ei erau
nemusulmani.

S-a afirmat cã existã foarte multe hadise referitoare la darurile fãcute de
necredincioºi Profetului - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -        Umm
Salma soþia Profetului a relatat cã el a zis: “(Regele) Negus mi-a dãruit

1 Relatat de Ahmad ºi de At-Tabarani (N.A.)
2 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
3 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
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Alãturi de aceastã imagine luminoasã care impune iertarea lui Allah ºi
mulþumirea Lui, Profetul înfãþiºeazã însã ºi un alt tablou, care impune aversiunea
ºi pedeapsa lui Allah. El a zis: “O muiere a ajuns în Foc pentru o pisicã pe
care a þinut-o închisã. Nici nu a hrãnit-o, nici nu a lãsat-o sã mãnânce
din grãdinile pãmântului”.3

În legãturã cu respectarea animalelor se relateazã cã Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - a vãzut un mãgar însemnat cu fierul înroºit pe
faþã ºi a respins acest obicei, zicând: “Jur pe Allah cã nu-l voi însemna
decât în punctul cel mai îndepãrtat de faþã”.1

Într-un alt hadis se relateazã cã el a trecut pe lângã un mãgar care fusese
însemnat pe faþã cu fierul înroºit ºi a zis: “Nu aþi aflat cã eu l-am blestemat
pe acela care-ºi însemneazã animalul cu fierul roºu pe faþã sau îl
loveºte peste faþã?”2

Am menþionat mai sus cã Ibn Omar a vãzut niºte oameni care ºi-au fãcut
dintr-o gãinã þintã pentru a trage cu arcul în ea ºi a zis: Profetul - Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! - i-a blestemat pe aceia care vor lua drept þintã
ceva care are suflare.

Abd Allah bin ‘Abbas a spus: Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - a oprit de la asmuþirea animalelor unul împotriva altuia.3 Prin
asmuþire se înþelege întãrâtarea lor pentru a se împunge unul pe altul sau a se
lupta unul cu altul pânã la moarte sau pânã aproape de ea.

Tot Ibn 'Abbas a relatat cã Profetul - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! - a oprit cu asprime de la castrarea animalelor.4

De asemenea, Coranul i-a condamnat pe cei de dinainte de venirea
Islamului (al-Jahiliyya) pentru crestarea urechilor vitelor, socotind aceasta ca
fiind o inspiraþie de la ªeitan.5

Când am vorbit despre sacrificarea animalelor, am vãzut cã Islamul a
insistat ca animalul sã fie junghiat prin cea mai simplã cale cu putinþã, a
poruncit ca lama cuþitului sã fie ascuþitã ºi sã fie ascunsã de animal ºi a interzis
ca un animal sã fie sacrificat în faþa altuia.

Lumea nu a mai vãzut o grijã atât de mare pentru animale.

Î N C H E I E R E

Prin aceastã carte nu am urmãrit sã menþionãm ceea ce este permis
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Aceasta este poziþia faptelor inimii ºi aspectelor sufleteºti în Islam, însã noi
nu le-am menþionat aici, fiindcã ele intrã mai degrabã în capitolul “Morala”
decât în capitolul “Cele permise ºi cele interzise”. De aceea, s-au ocupat de ele
învãþaþii musulmani din domeniile moralei ºi sufismului ºi le-au numit pe cele
oprite dintre ele “boli ale inimilor”, au stabilit diagnosticul lor ºi au prescris
tratament pentru ele, în lumina Cãrþii Sfinte ºi a Sunnei Profetului. Imamul
Al-Ghazali le-a consacrat un sfert din enciclopedia sa islamicã intitulatã
“Cunoaºterea ªtiinþelor Religiei” “‘Ihya’ ‘ulum ad-din” ºi le-a numit “Cele care
duc la pieire”, fiindcã ele sunt pricina pieirii în aceastã lume prin pierdere ºi
ruinã ºi în Lumea de Apoi prin intrarea în Iad - ºi ce rãu sãlaº este el!

Când am menþionat lucrurile oprite, nu am avut în vedere decât lucrurile
interzise pozitive, cãci cele interzise sunt de douã feluri: o faptã opritã - acesta
fiind lucrul pozitiv - ºi abandonarea unei îndatoriri - acesta fiind lucrul negativ.
Acest al doilea tip nu constituie obiectul propriu-zis al cãrþii de faþã, chiar dacã
uneori se fac referiri ºi la el. Dacã am fi urmãrit ºi acest tip, am fi trecut la un
alt subiect ºi ar fi trebuit sã menþionãm toate îndatoririle pe care Allah i le-a
impus musulmanului ºi a cãror abandonare sau neglijare este socotitã interzisã
(haram). Cãutarea ºtiinþei în Islam este o îndatorire pentru toþi musulmanii ºi
pentru toate musulmanele, pe când lãsarea musulmanului sã se zbatã în
întunericul ignoranþei este haram. Niciunui musulman nu-i este îngãduit sã
neglijeze fãrã un motiv îndatoririrle actelor de devoþiune, cum sunt Rugãciunea,
Postul, Dania ºi Pelerinajul, care reprezintã stâlpii Islamului. Acela care le
neglijeazã sãvârºeºte unul dintre marile pãcate, iar acela care le subestimeazã ºi
le nesocoteºte valoarea înseamnã cã a pãrãsit Islamul.

Pregãtirea de cãtre naþiune a forþei de care are nevoie pentru a-ºi apãra
existenþa ºi pentru a-l speria pe duºmanul lui Allah ºi duºmanul sãu este o
îndatorire a naþiunii islamice în general ºi dacã ea neglijeazã aceastã îndatorire,
sãvârºeºte un mare pãcat ºi o mare ticãloºie. Astfel se pune problema în
legãturã cu toate îndatoririle din viaþa particularã ºi din viaþa publicã.

Nu putem pretinde cã am epuizat toate aspectele legate de conceptele
de halal ºi haram. Este suficient cã am clarificat în aceste pagini lucrurile cele
mai importante pe care trebuie sã le cunoascã musulmanul în legãturã cu ceea
ce îi este interzis în viaþa personalã, în viaþa de familie ºi în viaþa socialã,
îndeosebi aspectele insuficient cunoscute de oameni sau neglijate de ei.

Socotim cã am arãtat înþelepciunea deosebitã a Islamului în ceea ce
priveºte conceptele de halal ºi haram ºi cã toatã lumea va înþelege cã Allah
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Sãi, care nu este pãrtinitor cu un grup de oameni, cu o rasã sau cu o generaþie,
îngãduindu-le lor ceea ce le interzice altora. Cum sã facã aºa ceva când El este
Stãpânul tuturor lumilor?

Astfel socoteºte musulmanul ceea ce i-a orânduit Stãpânul lui în legãturã
cu ceea ce este permis (halal) ºi ceea ce este interzis (haram) ºi în legãturã cu
alte aspecte.

De aceea, el acceptã toate aceste lucruri cu raþiunea plinã de încredere,
cu inima plinã de mulþumire ºi convingere, cu voinþa plinã de hotãrârea de a
împlini totul. El este convins cã fericirea lui în aceastã lume ºi izbânda lui în
Lumea de Apoi depind de respectarea limitelor stabilite de Allah în legãturã cu
ceea ce a poruncit ºi a interzis, cu ceea ce a permis ºi a oprit.

El trebuie sã respecte aceste limite pentru a avea parte de fericire ºi a
izbândi atât în aceastã lume cât ºi în Lumea de Apoi.

Iatã douã exemple din viaþa musulmanilor din perioada începutului religiei
lor, care ne fac sã înþelegem mai bine cum respectau ei limitele stabilite de
Allah în legãturã cu ceea ce era permis ºi ceea ce era oprit ºi cu îndeplinirea
de cãtre ei a ceea ce li s-a poruncit.

Primul exemplu se referã la vin (khamr). Arabii din perioada anterioarã
apariþiei Islamului erau pasionaþi de consumarea lui, de cupe ºi de locurile unde
el era consumat. Allah ºtia toate aceste lucruri ºi de aceea a tratat aceastã
chestiune gradual, oprind bãutura în mod treptat, înainte de a o interzice cu
desãvârºire prin versetul care proclama cã vinul (khamr) reprezintã “murdãrii
din lucrãtura lui ªeitan” (Al-Ma’ida: 90).

În felul acesta Profetul a interzis consumarea lui, vânzarea lui ºi oferirea
lui nemusulmanilor. Atunci, musulmanii n-au putut face altceva decât sã vinã cu
vasele în care aveau depozitat vinul ºi sã-l verse pe strãzile din Medina,
proclamând renunþarea definitivã la el.

Ceea ce uimeºte pentru felul în care musulmanii au acceptat rânduiala lui
Allah este faptul cã o parte dintre ei, atunci când au aflat acest verset ºi se
aflau cu cupele în mânã, dupã ce goliserã o parte din ele, le-au aruncat cu ceea
ce se afla în ele. ªi au zis, rãspunzând vorbelor lui Allah “Oare nu vã veþi
opri voi [de la acestea]?” (Al-Ma’ida: 91), “ne-am oprit, Doamne!”

1 Cei care au emigrat (hijra) din cauza persecuþiilor de la Mekka la Medina, împreunã cu Profetul
Muhammed (N.T.)

2 Sprijinitorii lui Muhammed de la Medina (N.T.)
3 Relatat de Al-Bukhari (N.A.)
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dimineaþã, s-au aºezat în spatele Trimisului lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! - cu ele trase pe capete, de parcã ar fi avut pe capetele lor niºte
corbi”.1

Aceasta este atitudinea femeilor credincioase faþã de ceea ce a orânduit
Allah: s-au grãbit numaidecât sã împlineascã porunca Lui, sã evite ceea ce El a
oprit, fãrã ºovãialã ºi fãrã sã mai aºtepte. Ele nu au aºteptat o zi, douã sau mai
multe, pânã sã-ºi cumpere sau sã-ºi coasã straie noi, cu care sã-ºi acopere
capetele ºi pe care sã le coboare ºi peste deschizãturile de la piepturi. Ci au
recurs la orice veºmânt pe care îl aveau, socotind cã este potrivit, iar dacã nu
au putut sã le potriveascã, atunci ºi-au rupt straiele lor ºi le-au tras peste
capete, fãrã sã le pese cã vor arãta ca ºi cum ar avea pe capete niºte corbi,
aºa dupã cum le-a descris mama credincioºilor.

Dorim sã subliniem aici cã nu este de ajuns cunoaºterea mentalã a ceea
ce este permis (halal) ºi a ceea ce este oprit (haram). Cele mai multe situaþii de
acest fel îi sunt cunoscute musulmanului, dar cu toate acestea, numeroºi
musulmani se implicã în lucruri care sunt interzise (haram) ºi se aruncã în foc cu
bunã ºtiinþã.

Aºadar, este nevoie de frica de Allah, ea fiind temelia întregii chestiuni.
Cu o expresie modernã, este vorba de o conºtiinþã vie, care îl þine pe
musulman în limitele a ceea ce este permis (halal) ºi-l descurajazã de la
sãvârºirea a ceea ce este interzis (haram ), adicã de acea conºtiinþã care nu
creºte decât în solul credinþei în Allah ºi în Viaþa de Apoi.

Dacã musulmanul dispune de cunoaºterea conºtientã a limitelor religiei ºi
rânduielilor sale ºi de conºtiinþa treazã care sã apere aceste limite, de a fi
depãºite sau chiar apropiate, atunci el într-adevãr dispune de tot binele. ªi
adevãr a grãit Trimisul lui Allah - Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! -
atunci când a spus: “Dacã Allah îi voieºte mai mult bine unui om, atunci îi
va face lui un povãþuitor din el însuºi”.2

Sã încheiem aceastã carte cu ruga transmisã de înaintaºii noºtri: Doamne,
fereºte-ne pe noi prin ceea ce ai îngãduit (halal) de ceea ce ai oprit (haram),
prin supunerea faþã de Tine de nesupunerea faþã de Tine ºi prin graþia Ta de
oricine altcineva în afarã de Tine!

“Laudã lui Allah care ne-a cãlãuzit spre acestea! ªi noi nu am
fi fost îndreptaþi pe calea cea bunã, dacã Allah nu ne-ar fi cãlãuzit”
(Al-A’raf: 43).
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