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PREFAłĂ 
 
 
Lucrarea de faŃă, Introducere în Economia Islamică, abordează un 

subiect încă neexplorat în România încercându-se, pe cât posibil, în 
limitele bibliografice, scoaterea în evidenŃă a trăsăturilor esenŃiale ale 
economiei islamice.  

Capitolul I conŃine o introducere generală în islam. În acest capitol 
au fost definiŃi principalii termeni care nu au legătură directă cu 
domeniul economic, dar care au fost utilizaŃi pe parcursul lucrării. 
Astfel,  termeni precum islam, musulman, hadis, Coran etc sunt definiŃi 
şi clarificaŃi. Prima parte a acestui capitol conŃine o prezentare succintă 
a aspectelor pe care se bazează islamul, şi anume Tawhidul 
(monoteismul) şi Risala (revelaŃia divină). În a doua parte a capitolului I 
sunt prezentate diverse aspecte legate de Şaria (legea islamică) şi 
diferenŃele dintre şcolile de gândire islamică (hanafi, hanbali, şafi'i şi 
maliki). 

Capitolul II conŃine în prima parte definirea termenilor de 
economie islamică şi de sistem economic islamic, iar  în a doua parte 
este făcută o prezentare generală a economiei islamice în comparaŃie cu 
economia capitalistă şi economia de tip comunist urmărindu-se zece 
puncte cheie: orientarea generală, concepŃia asupra averii, concepŃia 
asupra proprietăŃii, accesul la resurse, conceptul de muncă, producŃia, 
risipa, formarea preŃurilor, intervenŃia statului în economie şi protecŃia 
mediului. 

Capitolul III prezintă particularităŃile esenŃiale ale economiei 
islamice, mai exact interdicŃiile majore pe care islamul le-a impus în 
domeniul economic: Riba, gharar şi maysir. Aceşti termeni au fost 
definiŃi şi explicaŃi pe larg în capitolul trei.  Principalele tipuri de Riba şi 
efectele negative pe care fiecare dintre ele le poate avea asupra 
economiei sunt dezbătute atent. De asemenea, în cazul ghararului şi a 
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maysirului am prezentat în detaliu implicaŃiile profunde pe care aceste 
interdicŃii le au asupra mediului de afaceri din zilele noastre. 

Capitolul IV prezintă modul în care economia islamică a evoluat de-
a lungul timpului, particularităŃile pe care economia islamică le-a 
dezvoltat în zilele noastre. Astfel, am surprins diverse aspecte despre 
Banca Islamică de Dezvoltare, evoluŃia pe care au avut-o băncile 
islamice de la jumătatea secolului al XX-lea până în prezent şi, de 
asemenea, am prezentat primcipalele produse bancare islamice: 
Muşaraka, Mudaraba, Ijarah, Murabaha, Wakalah, Wadiah etc.  

În primul rând, mulŃumesc lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a dat 
capacitatea de a scrie această carte. De asemenea, mulŃumesc 
persoanelor care m-au susŃinut în realizarea acestei lucrări: părinŃilor şi 
soŃiei mele, Alina, le mulŃumesc pentru răbdarea de care au dat dovadă 
faŃă de mine şi pentru sprijinul moral. Prietenului meu, Andrei 
Ciobotaru, îi mulŃumesc pentru criticile constructive făcute pe parcursul 
realizării lucrării. Prietenului meu Dan Michi îi mulŃumesc pentu că mi-
a pus la dispoziŃie o parte din cărŃile lui, cărŃi care ar fi fost foarte greu 
de procurat. Doamnei Bucur Georgiana îi multumesc pentru ajutorul 
acordat la redactarea lucrării. MulŃumesc FundaŃiei Taiba pentru că mi-
a oferit posibilitatea de a studia limba arabă. 

Nu în ultimul rând aş dori să mulŃumesc doamnei profesor Tudor 
Elena pentru corectarea ortografică a lucrării şi domnului conf. univ. dr. 
Nistor Costel, care mi-a fost coordonatorul lucrării de disertaŃie 
intitulată ”ParticularităŃi ale Economiei Islamice”, lucrare care a fost 
inclusă în cartea de faŃă. 

 
 
 
 

Autorul
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

Capitolul I 

ISLAM – PREZENTARE GENERALĂ 
 

1.1. Însemnătatea termenului „islam” 

 
Islamul este una dintre cele trei mari religii monoteiste ale lumii, 

alături de creştinism şi iudaism, iar musulmanii reprezintă aproape o 
pătrime din totalul populaŃiei de pe planetă. Din păcate, de-a lungul 
veacurilor, s-au conturat anumite stereotipuri care sunt foarte departe 
de realitate. Islamul a fost asociat cu diferiŃi lideri musulmani şi cu 
oameni de caracter şi integritate îndoielnică, iar faptele acestora au fost 
etichetate ca fiind islamice.1 

În ciuda efortului considerabil depus de mulŃi autori musulmani şi 
nemusulmani, deopotrivă, de a remedia această situaŃie prin 
intermediul diferitelor reviste, cărŃi, seminarii etc., s-a eşuat crearea 
unei imagini reale asupra islamului şi a ceea ce înseamnă acesta. 
Încercările care se fac în zilele noastre de corecta situaŃia sunt sporadice 
şi va trece multă vreme până când vor putea fi înlăturate ideile 
preconcepute în ceea ce priveşte islamul.2 

Cuvântul „islam” provine din limba arabă şi înseamnă supunere, 
ascultare şi pace.3 Denumirea de islam se regăseşte în Coran, fiind, deci, 
denumirea pe care Allah însuşi a ales să o dea religiei sale: 

„[Unica] religie acceptată de Allah este Islamul (…)”1 

                                                 
1 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation, Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 5 
2 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation, Leicester, United 
Kingdom,1980, p. 5 
3 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation, Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 7 
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Islamul este numele religiei revelate profetului Muhammad (saws), 
dar în arabă mai înseamnă şi supunere necondiŃionată faŃă de Allah. 
Aceasta nu este doar o întâmplare, Allah a transmis oamenilor, prin 
Coran, această denumire cuprinzătoare şi exactă, făcând astfel legătura 
dintre conŃinutul legii revelate şi denumirea de „islam” cu care a fost 
denumită această lege.2 

Este necesar de subliniat faptul că, în Occident, se folosesc frecvent 
termeni precum: islamism, islamist sau mahomedanism, mahomedan. 
Folosirea acestor termeni denotă o foarte slabă cunoaştere a islamului 
de către cei care-i utilizează şi, mai mult decât atât, sunt percepuŃi ca 
nişte termeni batjocoritori de către musulmani. 

În Coran, Allah a ales pentru religia Sa termenul de islam, aşa încât, 
orice alt termen nu poate fi acceptat de musulmani pentru a denumi 
religia lui Allah. 

În ceea ce priveşte cuvântul „islamism”, acesta este format din 
substantivul „islam” la care s-a adăugat sufixul „-ism”. Acest sufix 
provine de la sufixul „ismos”, din limba greacă, care înseamnă: faptă, 
stare, teorie.3 Deci, cuvintele care se termină în „-ism” reprezintă diferite 
doctrine, sisteme sau teorii4. Există foarte multe doctrine şi teorii care 
poartă în componenŃa lor acest sufix: capitalism, socialism, realism, 
dadaism etc. În ce priveşte aceste teorii şi sisteme, ele sunt foarte multe 
şi au fost create în special în ultimele secole. În acest sens scriitorul 
american Samuel Griswold Goodrich5 afirma: 

„Lumea a devenit confuză, şi au apărut o multitudine de  
ism-uri pe care nimeni nu le poate număra. ”6 

În viziunea islamică, islamul este singurul mod de viaŃă de origine 
divină şi a cărui mesaj a rămas neschimbat, toate celelalte „ism-uri”, fie 
au fost create de om, fie omul şi-a adus contribuŃia parŃial. Denumirea 
de islam a fost dată de Însuşi Allah, iar schimbarea, făcută de unii 
oameni, în denumirea de „islamism” provoacă nemulŃumire în rândurile 
musulmanilor. 

                                                                                                            
1 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Al-'Imran (3), versetul 19. 
2 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 12, 13 (Islamul între titlu şi conŃinut). 
3 http://wiki.answers.com. 
4 www.thefreedictionary.com. 
5 Acesta a trăit în perioada: 1793-1860 şi mai este cunoscut sub pseudonimul de „Peter 
Parley”. 
6 www.dictionary.net/ism. 
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De asemenea, în media occidentală se folosesc frecvent clişee de 
genul: „terorişti islamişti”, „fanatici islamişti” etc. Alăturarea dintre 
aceşti termeni neplăcuŃi (terorişti, fundamentalişti, fanatici etc) şi 
adjectvul „islamişti” nu a făcut decât să dea o notă peiorativă acestui 
adjectiv. 

Cât despre cuvântul „mahomedan”, este lesne de înŃeles de ce este 
văzut de musulmani ca un cuvânt batjocoritor. În toate religiile lumii, 
credincioşii sunt denumiŃi în funcŃie de divinitatea la care se roagă: 
creştinii sunt numiŃi astfel pentru ca se roagă la Hristos, budiştii sunt 
numiŃi astfel pentru că se roagă la Budda etc. Musulmanii se roagă la 
Allah, orice act de adorare care nu este dedicat doar lui Allah este 
interzis în islam, însă conform denumirii de „mahomedan” se înŃelege, 
într-un mod eronat, că musulmanii s-ar închina la profetul 
Mahomed/Muhammad (saws). Acesta este şi motivul pentru care acest 
apelativ nu este agreat de musulmani. 

De multe ori se face referire la islam ca la o religie, dar în limba 
arabă se face referire la islam ca la un „Dyn”, care înseamnă „mod de 
viaŃă”. Un mod de viaŃă este ceva mult mai amplu decât o religie. Dacă o 
religie ne duce cu gândul la credinŃa într-o anumită divinitate, modul de 
viaŃă ne duce cu gândul la ceva mult mai vast, ceva care include nu doar 
credinŃa într-o anumită divinitate, ci şi modul în care o persoană se 
comportă în viaŃa de zi cu zi şi felul în care acea persoană 
interacŃionează cu cei din jur. Putem afirma, deci, că islamul este un 
mod de viaŃă în adevăratul sens al cuvântului, deoarece islamul nu se 
rezumă doar la credinŃa omului în Dumnezeu, ci influenŃează absolut 
toate aspectele vieŃii omului: modul în care gândeşte, modul în care 
vorbeşte, modul în care se comportă cu cei din jur, modul în care îşi 
desfăşoară activităŃile economice, modul în care mănâncă, modul în care 
se îmbracă etc. 
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Islamul, modul acesta de viaŃă, nu s-a adresat doar oamenilor care 
au trăit într-o anumită perioadă istorică şi nici nu se adresează doar 
unui anumit popor. Islamul este la fel de valabil pentru orice perioadă 
istorică şi se adresează tuturor oamenilor de pe acest glob, indiferent de 
culoarea pielii sale sau de neamul din care fac parte. În acest sens Allah 
se adresează în Coran întregii omeniri, prin apelativul „oameni”, fără să 
facă nici o distincŃie de rasă, religie etc.: 

„O, voi, oameni! FiŃi cu frică faŃă de Domnul vostru care v-a 
făcut dintr-o singură fiinŃă şi a făcut din aceasta şi pe perechea 
ei (din Adam a creat-o pe Eva) şi care a răspândit din cele două 
[fiinŃe] mulŃi bărbaŃi şi femei! FiŃi cu frică de Allah pe care vă 
conjuraŃi [unii pe alŃii] şi [fiŃi cu frică de ruperea] legăturilor [cu 
rudele] de sânge, căci Allah este Veghetor (al-Raqib) peste voi!”1 

Islamul, prin umanitatea pe care o emană şi prin modul în care 
reuşeşte să-l elibereze pe om din tenebrele superstiŃiilor, este calea 
naturală şi singura, de altfel, pe care omul trebuie să o urmeze, orice alt 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nisa (4), versetul 1. 
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mod de viaŃă în această lume, nefiind acceptat de Allah1: „Singurul dyn 
(mod de viaŃă) acceptat de Allah este islamul”2. 

În acord cu cele menŃionate mai sus, Meududi în lucrarea „Religia 
Adevărată” spune:  

 „Eu consider şi afirm cu toată convingerea, după ce m-am 
dedicat studierii cărŃii sfinte – şi am studiat în profunzime 
vreme îndelungată, reflectând îndelung la versetele perechi şi 
triplete–, că Sfântul Coran nu a folosit cuvântul <<religie>> 
(dyn) într-un sens îngust, limitat în pofida pretenŃiilor exegeŃilor 
inovatori şi dorinŃelor lor, ci prin religie (dyn), Coranul are în 
vedere modul de gândire şi de acŃiune cuprinzător pentru 
existenŃa întregii omeniri, fără deosebire între o epocă şi o alta 
sau între o Ńară şi o alta. Afirm acest lucru în deplină cunoştinŃă 
de cauză, fără sa-mi fie teamă de replica nimănui şi nici de 
tăgada vreunui încăpăŃânat.”3 

Există opinia, greşită de altfel, că islamul ar fi o religie nouă, 
fondată în „Ńara arabilor” în secolul al VII-lea de către Muhammad fiul 
lui Abdullah (saws)4. De fapt islamul este religia tuturor profeŃilor care 
au urmat aceeaşi linie a credinŃei, şi anume: credinŃa într-un singur 
Dumnezeu şi supunerea faŃă de El. Începând cu Adam (saws), 
continuând cu Avraam(saws), Moise(saws), Isus(saws) şi sfârşind cu 
ultimul dintre profeŃi, Muhammad (saws), cu toŃii au fost profeŃii lui 
Allah. Ca atare, El porunceşte oamenilor în Coran: 

„SpuneŃi: <<Noi credem în Allah şi în ceea ce ne-a fost trimis 
nouă şi ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Islamil, lui Isaac, lui 
Iacob şi seminŃiilor, în ceea ce le-a fost dat lui Moise şi lui Isus şi 
în ceea ce le-a fost dat [tuturor] profeŃilor de către Domnul lor. 
Noi nu facem deosebire între ei. Noi lui îi suntem supuşi>>”5. 

Se înŃelege, deci, că profeŃii au adus oamenilor o singură religie şi 
au propovăduit o singură credinŃă pe care Allah a făcut-o punctul de 

                                                 
1 Meududi, Religia adevărată, Editura Selam, p. 6. 
2 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Al-'Imran, versetul 19. 
3 Meududi, Religia adevărată, Editura Selam, p. 6. 
4 Meududi, Religia adevărată, Editura Selam, p. 7. 
5 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara, versetul 136. 
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pornire pentru reforma omenirii1. Allah a făcut ca aceste mesaje să 
conveargă într-un singur punct (un punct în care mesajul Său către 
omenire să se desăvârşească), şi acela este chiar mesajul lui 
Muhammad, fiul lui Abdullah (saws). În acest sens Allah spune în 
Coran:  

„Iar Ńie, [Muhammad], Ńi-am trimis cartea cu adevărul, întărind 
Scriptura de dinaintea ei şi întrecând-o pe ea. Deci, fă judecată 
între ei după ce Ńi-a trimis Allah şi nu urma poftele lor, 
[îndepărtându-te] de Adevărul ce Ńi-a venit. Fiecăruia dintre voi 
Noi2 i-am dat o lege şi o rânduială”3 

Pentru a nu se crea confuzie, trebuie neapărat clarificat cine este 
Allah şi care este traducerea cuvântului „Allah” în limba română. „Allah” 
înseamnă „Dumnezeu”. Creştinii vorbitori de limbă arabă folosesc 
acelaşi cuvânt pentru Dumnezeu ca şi musulmanii, iar Biblia scrisă în 
limba arabă, când face referire la Dumnezeu foloseşte acelaşi cuvânt ca 
şi Coranul, adică „Allah”. Cuvântul „Allah”, în limba arabă, este format 
din alăturarea articolului hotărât „al” şi cuvântului „ilaah” care 
înseamnă zeu, divinitate. Prin alăturarea acestora s-a format cuvântul 
„Allah”; acest cuvânt în limba arabă nu are formă de plural. Islamul este 
o religie monoteită, adică predică existenŃa unui singur Dumnezeu, iar 
faptul că acest cuvânt, „Allah”, nu are formă de plural îl face cea mai 
bună alegere pentru dezideratul islamic, şi anume credinŃa într-un 
singur Dumnezeu. 

PreferinŃa musulmanilor nevorbitori de limbă arabă pentru 
cuvântul „Allah”, în detrimentul cuvântului echivalent din limbile lor 
native, se datorează atât faptului că acesta nu are formă de plural (spre 
exemplu în limba română substantivul „Dumnezeu” este numărabil: 
Dumnezeu, Dumnezei), cât şi faptului că musulmanii, făcându-şi 

                                                 
1 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 16 (Islamul şi mesajul profeŃilor). 
2 În Coran, pronumele “noi” este folosit, destul de frecvent, de către Allah pentru a vorbi 
despre Sine. "Noi" reprezintă în Coran pluralul majestăŃii şi arată măreŃia şi puterea lui 
Allah. Unii cititori neavizaŃi pot considera, în mod eronat, că "noi" este forma de plural de 
la persoana I a pronumelui personal şi că "noi" ar însemna de fapt Trinitatea din religia 
creştină, adică: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.  
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Ma'ida, versetul 48. 
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rugăciunile zilnice doar în limba arabă, sunt familiarizaŃi cu acest 
termen. 

1.2. Fundamentele islamului 

 
Islamul este un mod de viaŃă, nu doar o credinŃă, acesta fiind şi 

motivul pentru care faptele şi credinŃa nu pot fi separate. CredinŃa fără 
fapte nu este de niciun folos, la fel cum faptele fără credinŃă nu au nicio 
valoare1. În acest sens Allah spune în Coran: 

„Cât despre aceia care cred şi plinesc fapte bune, pe ei îi vom face 
să intre în grădini pe sub care curg pâraie, în care vor rămâne 
veşnic. FăgăduinŃa lui Allah este adevăr. Şi cine spune vorbe mai 
adevărate decât Allah?!”2 
„Aceia dintre bărbaŃi şi femei care plinesc fapte bune - şi sunt 
credincioşi -, aceia vor intra în Rai şi nu vor fi nedreptăŃiŃi nici 
cât un punct”3 

Faptele şi credinŃa sunt de neseparat, iar credinŃa are stabilite 
foarte clar fundamentele sale în islam. Baza acestei credinŃe este chiar 
şahada (jurământul de credinŃă islamic): „Mărturisesc că nu există altă 
divinitate în afară de Allah , iar Muhammad  este robul şi profetul Său”. 
Şahada reprezintă primul stâlp al islamului şi are două componente 
principale: Tawhid-ul (Monoteismul) şi Risāla (Mesajul, ProfeŃia). 

Tawhid-ul înseamnă că nu există nicio altă divinitate în afară de 
Allah şi că toate actele de adorare îi sunt închinate numai Lui. Opusul 
Tawhid-ului este Şirk-ul. Şirk înseamnă idolatrie, adică asocierea unor 
parteneri lui Allah şi închinarea la aceştia. Allah este, deci, Al-Khaliq 
(Creatorul), Al-'Aziz (Cel Atotputernic), Al-Ahad (Unicul, Singurul), Al-
Waly (Protectorul, Stăpânul şi cel care ajută), Al-A'ala (Cel Preamărit), 
Al-Rabb (Stăpânul, Domnul), Al-Rahman (Cel Milostiv) ş.a.m.d.4 

                                                 
1Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 8.  
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Nisa', versetul 122. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Nisa', versetul 124. 
4 În total exită 99 astfel de nume ale lui Allah, acestea fiind singurul mod prin care 
credinciosul musulman îşi poate cunoaşte Creatorul, orice alt nume sau reprezentarea 
fizică (prin sculpturi, icoane etc) fiind strict interzise. 
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Monoteismul eliberează omul de superstiŃii şi credinŃe false care-i 
creează acestuia nelinişte interioară în cazul în care pun stăpânire pe el. 
Astfel, monoteismul îl scapă pe om de temeri prin faptul că îl determină 
pe acesta să nu se mai închine la diferite zeităŃi care întruchipează 
forŃele naturii. Odată ce omul şi-a însuşit conceptul de monoteism, el 
ştie că Allah este singurul creator al acestor forŃe şi ajunge să le utilizeze, 
indiferent de cât de violente ar fi. 

Prin monoteism fiinŃa umană nu se mai închină altor oameni, 
deoarece închinarea faŃă de Allah o eliberează de închinarea la oricine 
altcineva. De asemenea, omul ştie că nicio fiinŃă din această lume nu are 
puterea de a lua şi a da viaŃă, această putere aparŃinându-i doar lui 
Allah, aşa că acesta încetează să mai creadă că destinul său poate fi 
influenŃat de altcineva decât de Allah, în acest fel punându-se capăt 
superstiŃiilor conform cărora stelele, semnele rele şi alte asemenea 
lucruri pot influenŃa destinul uman. 

Deci, Tawhidul stârneşte în fiinŃa umană o voinŃă puternică, 
răbdare, perseverenŃă şi încrederea în Allah şi o face pe aceasta gata să 
sacrifice orice pentru a-i face pe plac Creatorului. În acest fel omul dă 
piept cu dificultăŃile şi încercările vieŃii fără frică sau slăbiciune, 
deoarece el nu se teme de nimeni în afară de Allah. Deci, credinciosul va 
alege întotdeauna Calea cea dreaptă în orice domeniu şi în orice faptă pe 
care o va face. Alegând să trăiască după idealurile islamice, fiinŃa umană 
calcă pe calea spre desăvârşire. 

ÎnvăŃaŃii musulmani au împărŃit Tawhidul în mai multe categorii, 
pentru o mai bună înŃelegere a acestuia de către oameni. De exemplu, 
shaykh-ul Ibn Taymiyah a împărŃit Tawhid-ul în 2 categorii, alŃii l-au 
împărŃit în 3 categorii, iar învăŃaŃi precum shaykh-ul Muhammad ibn 
Ibraaheem sau shaykh-ul Saalih al Fawazaan l-au împărŃit în 4 
categorii.1 Această împărŃite pe categorii a fost făcută pentru a uşura 
înŃelegerea monoteismului de către musulmani, mai ales că pe măsură 
ce timpul trece, cunoştinŃele despre limba arabă devin din ce în ce mai 
puŃine, iar aceasta se amestecă cu alte limbi străine.2 

 

                                                 
1 www.islamqa.com/en/ref/islamqa/10262/print 
2 www.islamqa.com/en/ref/islamqa/10262/print 
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Tawhid-ul se împarte în 4 categorii după cum urmează1: 
 

1. Tawhid al Rububiya (Unicitatea stăpânirii lui Allah) 

Semnifică credinŃa că Allah este singurul Creator al acestui univers. 
Prin aceasta se înŃelege că doar Allah are control şi putere asupra 
universului şi că toate au loc doar cu voia Sa: 

„Nicio nenorocire nu-l loveşte pe om decât numai cu îngăduinŃa 
lui Allah. (…)”2 

Acest principiu al unicităŃii stăpânirii lui Allah este cel mai bine 
sintetizat în Coran în Surat Al-Ikhlas: 

„Spune: El este Allah, cel Unic!/ Allah este Stăpânul [de care 
toate creaturile depind]/ El nu zămisleşte şi nici nu este născut/ 
Şi El nu are pe nimeni egal!”3 

Oricine crede că există alt Creator în afară de Allah sau că există altă 
putere care controlează universul în afară de Allah, înseamnă că neagă 
acest aspect al monoteismului şi prin urmare încetează să mai fie 
musulman.4  

 
2. Tawhid al Uluhiyah (Unicitatea venerării lui Allah) 

Înseamnă că actele de venerare trebuie dedicate doar lui Allah. Nu 
există niciun motiv care să-l împiedice pe musulman să ceară ajutor 
direct de la Allah. 

Oricine venerează pe altcineva în afară de Allah, înseamnă că a 
respins această categorie a monoteismului şi prin urmare iese din islam. 
Printre cei care săvârşesc asemenea fapte sunt cei care se închină la alŃi 
oameni, sperând că aceştia le vor oferi iertarea sau că vor mijloci între ei 
şi Allah/Dumnezeu. Aceste fapte vin în contradicŃie cu textul Coranului, 
acolo unde i se spune musulmanului să creadă: 

                                                 
1 www.hpdawahcenter.com/id15.html 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura At-Taghabun, versetul 11. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Ikhlas, versetele 1-4. 
4 www.islamqa.com/en/ref/islamqa/49030/print 
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„Doar pe Tine (Allah) te venerăm şi doar la Tine cerem ajutor”.1 

 
3. Tawhid al Asmaa' was-Sifaat (Unicitatea numelor şi atributelor 

divine) 

Înseamnă a crede în cele 99 de nume ale lui Allah. 
Mintea umană este limitată, mai ales când vine vorba de noŃiuni 

abstracte. Spre exemplu, simpla noŃiune de „infinit” creează dificultăŃi 
de înŃelegere minŃii noastre. Fără doar şi poate, Allah este mai presus de 
înŃelegerea şi imaginaŃia umană. Acesta este şi motivul pentru care în 
Coran se regăsesc cele 99 de nume ale sale, prin care omul îl poate 
cunoaşte pe Allah. Cu privire la numele lui Allah, în Coran se 
menŃionează: 

„Allah! Nu este dumnezeu afară de El! Ale Lui sunt numele cele 
mai frumoase!”2 

Printre aceste nume ale Sale se regăsesc: Al-Khaliq (Creatorul), Al-
'Aziz (Cel Atotputernic), Al-Ahad (Unicul, Singurul), Al-Waly 
(Protectorul, Stăpânul şi cel care ajută), Al-A'ala (Cel Preamărit), Al-
Rabb (Stăpânul, Domnul), Al-Rahman (Cel Milostiv). 

Orice alte nume şi atribute ale lui Allah, altele decât cele prin care El  
sau Profetul L-a descris, sunt strict interzise în islam, şi nimeni nu-şi 
poate atribui aceste nume sau atribute care-i corespund în exclusivitate 
doar lui Allah.  

Oricine neagă unul din numele sau atributele lui Allah iese din 
islam, încetează să mai fie musulman. 

Este demn de amintit că acest aspect al Tawhidului nu se mai 
regăseşte în nicio altă religie, nici măcar în creştinism sau iudaism – 
religii considerate monoteiste. 

 
4. Tawhid la Hakimiyah (Unicitatea înŃelepciunii divine) 

Înseamnă a crede că dreptul de a da legi îi revine doar lui Allah. 
Denumirea de „Hakimiyah” vine de la unul din numele lui Allah, şi 
anume de la Al-Hakym, care în limba arabă înseamnă Cel ÎnŃelept. 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Fatiha, versetul 5. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Ta-Ha, versetul 8. 
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Legea pe care Allah a dat-o oamenilor şi pe care aceştia au datoria 
să o urmeze în viaŃa de zi cu zi este Şaria (Legea Islamică). În acest sens 
în Coran se spune: 

„(…) Judecata nu este decât de la Allah (…)”1  

Dacă primele 3 categorii de Tawhid au legătură cu partea de 
credinŃă, de mental, a musulmanului, Tawhid al Hakimiya nu se rezumă 
doar la acest nivel, ba dimpotrivă această ultimă categorie de Tawhid 
influenŃează şi la nivel practic în viaŃa musulmanului, fiind temelia 
întregii societăŃi islamice. În acest sens, în islam, toate ştiinŃele 
(economia, dreptul etc) au ca punct de plecare Şaria (legea islamică), iar 
Şaria se bazează pe Tawhid al Hakimya, adică pe faptul că Allah este 
singurul în măsură să dea legi. Deci, în Şaria se află îndrumarea divină a 
lui Allah; în Şaria se regăseşte ceea ce Allah a interzis oamenilor şi ceea 
ce El a permis. 

FiinŃa umană este subiectivă prin natura ei. Pentru înŃelegerea 
mediului în care trăieşte, omul are ca „unelte”: investigaŃia, observarea 
şi deducŃia. Însă aceste „unelte” nu sunt suficiente ca să se ajungă la o 
analiză obiectivă a realităŃilor din societatea umană.2 Deci,  fiinŃa umană 
este eminamente subiectivă, aceasta neputându-se detaşa de propriile 
sale prejudecăŃi şi principii. Capacitatea cognitivă a omului este atât de 
limitată şi părtinitoare, încât nu poate fi o călăuză către adevărul 
suprem, ci doar călăuzirea primită de la Dumnezeu poate fi criteriul pe 
baza căruia lucrurile să se împartă în bune şi rele.3  

Adoptarea legilor făcute de oameni, în detrimentul legilor formulate 
de Allah, înseamnă a pune mai presus înŃelepciunea limitată a 
oamenilor, faŃă de înŃelepciunea divină. Potrivit islamului, aceasta este 
considerată kufr al-akbar (necredinŃă majoră)4, iar musulmanul care 
face aceasta iese din islam. În acest sens Allah spune în Coran: 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Yusuf (12), versetul 40. 
2 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 8. 
3 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 9. 
4 Sheikh Muhammed Salid al-Munajjid, Prohibitions Taken Too Lightly, The Islamic 
Propagation Office at Rabwah, Riyadh, Saudi Arabia, 2003, p. 25 (Allowing What Allah 
has Forbidden). 
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„Ei îi iau pe rabinii lor şi pe călugării lor, precum şi pe Mesia, 
fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah (…)”1 
Când 'Adiyy ibn Haatim l-a auzit pe profet (saws) recitând acest 
verset, el a spus: „Dar ei nu se închină lor (rabinilor şi 
călugărilor)”. Profetul (saws) a zis: „Da, dar ei (rabinilor şi 
călugărilor) au permis lucruri pe care Allah le-a interzis, iar 
oamenii au acceptat asta, şi ei (rabinilor şi călugărilor) au 
interzis lucruri pe care Allah le-a permis, iar oamenii au şi asta, 
iar acesta este mod de venerare a lor (a călugărilor şi 
rabinilor)”2. 

După cum indică versetul şi hadisul de mai sus, dreptul de a da legi 
îi revine, interzicând şi permiŃând anumite lucruri, îi revine doar lui 
Allah. Dacă o fiinŃă umană creează legi, înseamnă că încearcă să preia 
unul din drepturile care-i aparŃin în exclusivitate lui Allah, iar dacă unii 
oameni preferă legile făcute de oameni în schimbul legii divine, 
înseamnă că acei oameni fac şirk (idolatrie). 

Risala, adică credinŃa în mesajul revelat profetului Muhammad 
(saws), este a doua componentă a şahadei (jurământul de credinŃă 
islamic). La fel ca şi în cazul celorlalŃi profeŃi, Allah i-a revelat profetului 
Muhammad (saws) mesajul său către omenire, mesaj pe care profetul 
Muhammad l-a transmis oamenilor mai departe atât prin cuvinte, cât şi 
prin fapte3.  

ToŃi profeŃii au avut acelaşi mesaj pentru omenire, şi anume, că nu 
există altă divinitate în afară de Allah şi că oamenii trebuie să se supună 
doar Lui. A accepta faptul că Muhammad (saws) este profetul lui Allah, 
înseamnă a-i accepta şi pe ceilalŃi profeŃi (Adam (saws), Avraam (saws), 
Moise (saws), Isus (saws)  etc) deoarece Allah a spus în Coran:  

„Noi Ńi-am revelat Ńie după cum am revelat şi lui Noe şi profeŃilor 
de după el, precum Le-am revelat şi lui Avraam, Ismail, Isaac, 
Iacob şi seminŃiilor şi lui Isus, Iov şi lui Iona, Aaron şi lui 
Solomon, şi i-am dat lui David psalmii. / Poveştile câtorva 
trimişi Ńi le-am spus Noi mai înainte, iar poveştile altor trimişi 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura At-Tawba (9), versetul 31. 
2 Narat de al-Bazhaqi în al-Sunan al-Kubraa, 10/116. Vezi şi at-Tirmizi, nr. 3095. Al-Albani 
l-a clasificat ca fiind hasan în Ghaayat al-Maraam, p.19.  
3 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 9. 
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nu Ńi le-am spus, şi Allah i-a vorbit într-adevăr lui Moise / [Şi a 
trimis] trimişi - vestitori şi prevenitori - pentru ca oamenii să nu 
mai aibă nici un fel de scuză faŃă de Allah, după trimişi. Iar Allah 
este Puternic [şi] ÎnŃelept [‘Aziz, Hakim]”1 

„Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la Domnul său, 
asemenea şi dreptcredincioşii. Fiecare [dintre ei] a crezut în 
Allah, în îngerii Lui, în scripturile Lui şi în trimişii Lui. [Şi ei zic]: 
«Noi nu facem nici o deosebire între vreunul dintre trimişii Săi». 
Şi ei au zis: «Noi auzim şi ne supunem! Iertarea Ta [o 
implorăm], Doamne, şi la Tine este întoarcerea!»”2 

Oricine neagă existenŃa sau misiunea unuia dintre aceşti profeŃi, 
încetează să mai fie musulman. 

Însă nu este suficient ca omul să creadă în mesajul unuia din 
profeŃii anteriori lui Muhammad (saws). Cel ce preferă să urmeze un alt 
profet, neascultând sau necrezând în mesajul ultimului dintre profeŃi, 
este de asemenea în rătăcire: 

Mi-a vorbit Abdullah că i-a spus tatăl său, că i-a spus Yusuf şi 
alŃii că i-a vorbit Hamad adică fiul lui Zeid că i-a spus Mujalid 
(că a auzit) de la Amir al-Şaby (care a auzit la rândul lui) de la 
Jaber fiul lui Abdullah că a spus Profetul Muhammad (saws): 
Nu-i întrebaŃi pe oamenii cărŃii despre ceva deoarece ei nu vă 
vor călăuzi, pentru că ei sunt rătăciŃi, şi ei ori vă vor face să 
acceptaŃi ceva neadevărat ori vă vor face să minŃiŃi despre ceva 
adevărat, şi într-adevăr dacă Musa (saws) ar fi viu printre voi, 
el nu ar face altceva decât să mă urmeze.3 

 
Toate mesajele profeŃilor de dinainte de Muhammad (saws) converg 

într-un singur punct, iar acel punct este chiar mesajul care i-a fost 
revelat profetului Muhammad (saws). În acest sens profetul (saws) a 
asemănat mesajele celorlalŃi profeŃi cu cărămizile care alcătuiesc o casă, 
iar mesajul său este asemănat cu piatra care întregeşte acea casă: 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor Sura an-Nisa (4), versetele 163-165 
2 Coranul- traducerea sensurilor Sura al-Baqara (2), versetul 285 
3Musnad Imam Ahmad, nr. 14672; Hadis Munqatia 
(Shaikh-ul Shuaib al-Arnauti că menŃionat că lanŃul de relatatori al acestui hadis este slab 
deoarece deoarece Mujalid nu prezintă încredere pentru că acesta este fiul lui Sayd) 
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Relatat de Abu Huraira: Trimisul lui Allah a spus, „Asemănarea 
dintre mine şi ceilalŃi profeŃi dinaintea mea, este la fel ca omul 
care a construit o casă cu migală şi frumoasă, dar unde lipseşte 
o cărămidă într-un colŃ. Oamenii umblă pe lângă aceasta şi se 
minunează de frumuseŃea ei, dar spun: «Dacă ar fi existat şi 
acea cărămidă la locul ei (ar fi fost perfectă)!» Acea cărămidă 
sunt eu, iar eu sunt ultimul dintre profeŃi”1. 

Allah a trimis oamenilor mesajul său prin intermediul profeŃilor 
pentru ca omenirea să fie bine călăuzită, să ştie care este calea cea 
dreaptă, putând astfel să diferenŃieze binele de rău. Negarea unei părŃi 
din mesajul pe care Allah l-a trimis omenirii, printr-unul din profeŃii săi, 
face ca o persoană să iasă din islam. 

CeilalŃi 4 stâlpi ai islamului nu se rezumă doar la credinŃă, ci trebuie 
să se reflecte faptic în viaŃa musulmanului. Aceştia sunt după cum 
urmează: 

Rugăciunea (al-Salaat), care trebuie făcută de 5 ori pe zi: la 
ivirea zorilor (fajr), la amiază (dhuhr), după-amiaza ('asr), la apusul 
soarelui (maghrib) şi la ivirea nopŃii ('işa). Referitor la rugăciune Allah a 
spus în Coran: 

„ÎmpliniŃi cu sârguinŃă Rugăciunile, cu osebire Rugăciunea de la 
mijloc2! Şi staŃi în picioare dinainte lui Allah, cu smerenie!”3 

Zakat-ul, reprezintă o sumă de bani pe care musulmanul trebuie să 
o plătească în mod obligatoriu pentru cei aflaŃi la nevoie. Zakatul este 
menŃionat în Coran ca un drept al săracilor din averea celor bogaŃi4: 

„Şi în averea lor se află un drept pentru cerşetor şi pentru cel 
nevoiaş”5 

Categoriile de oameni cărora le revine dreptul să beneficieze de 
zakat sunt în număr de 8: 

                                                 
1 Sahih Bukari, Cartea VirtuŃile şi însuşirile Profetului şi ale companionilor săi (56), hadis 
nr. 735; The Hadith Software Version 1.0, www.islamasoft.co.uk 
2Există interpretări diferite ale acestei expresii, dar după opinia predominantă, prin ea se 
are în vedere rugăciunea de după-amiază ('asr), de la mijlocul celor cinci rugăciuni zilnice 
şi de la mijlocul intervalului dintre amiază şi asfinŃit. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura al-Baqara (2), versetul 238. 
4 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 18. 
5 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Adh-Dhariyat (51), versetul 19. 
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1. pentru cei extrem de săraci; 
2. pentru cei săraci, care se află la nevoie; 
3. pentru autorităŃile care colectează şi distribuie zakatul; 
4. pentru cei ce trebuie chemaŃi la islam, fie ei musulmani sau 

nemusulmani; 
5. pentru eliberarea sclavilor şi a prizonierilor; 
6. pentru a-i ajuta pe cei împovăraŃi de datorii; 
7. pentru cei care luptă pe calea lui Allah; 
8. pentru călătorii care nu se mai pot întoarce în patria lor; 
 
Toate aceste categorii sunt enumerate şi stabilite în mod clar în 

Coran: 

„Milosteniile sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru 
cei care ostenesc pentru ele, pentru cei a căror inimi se adună 
[întru credinŃă], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatoraŃi 
greu, pentru calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum. 
[Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateştiutor1 şi 
ÎnŃelept2.”3 

Zakatul este o trăsătură unică a islamului în comparaŃie cu celelalte 
religii. Acesta este cheia dreptăŃii sociale în islam, el având rolul 
principal de a opri concentrarea avuŃiilor în mâinile celor puŃini şi 
bogaŃi. Distribuirea veniturilor care se realizează prin intermediul 
zakatului, duce la coeziune socială deoarece în acest fel se diminuează 
diferenŃele dintre păturile sociale. 

Este important de menŃionat că zakatul se diferenŃiază clar de 
noŃiunea de pomană (sadaqa). Dacă primul este oferit din obligaŃie şi 
suma ce urmează a fi dată este clar stabilită, cea din urmă are un 
caracter benevol, iar valoarea acesteia este lăsată la latitudinea celui care 
o oferă. 

Credinciosul nu este împovărat cu o valoare a zakatul care să fie 
peste puterile lui. Acesta este obligatorie pentru o persoană doar dacă 
sunt împlinite următoarele condiŃii: 

                                                 
1 Al-'Alim. 
2 Al-Hakim. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura at-Tawba (9), versetul 60. 
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1 persoana este musulmană 
2 pesoana nu se află în sclavie 
3 persoana are în proprietate Nisaab-ul (pragul de avere, care 

odată depăşit face zakatul o obligaŃie) 
4 proprietatea deŃinută de acea persoană să fie una stabilă şi în 

întregime doar a ei. 
5 trecerea unui an, excepŃie doar în cazul producŃiei. 
 
Zakatul se calculează în mod diferit, în funcŃie de bunurile pe care le 

deŃine fiecare: aur, argint, produse agricole, turme de animale etc. 
Indiferent de ce deŃine fiecare, suma este moderată. De exemplu, pentru 
cei a căror avere este exprimată în bani şi întruneşte cele 5 condiŃii 
enumerate mai sus, acea persoană trebuie să plătească zakat în valoare 
de 1/40 din averea sa, adică 2,5%. 

Postul (as-Sawm) este obligatoriu pentru orice musulman 
sănătos, bărbat sau femeie, care a trecut de vârsta pubertăŃii. Acesta 
constă în abstinenŃa de la mâncare, băutură, Ńigări şi relaŃii sexuale pe 
toată durata zilei (de la ivirea zorilor până la apusul soarelui). Postul 
este o obligaŃie doar în luna Ramadan1, care durează 29 sau 30 de zile, în 
funcŃie de fazele lunii2 (de la luna nouă, până se iveşte din nou luna 
nouă). Referitor la post Allah spune în Coran: 

„O, voi cei care credeŃi, v-a fost statornicit vouă Postul, aşa cum 
le-a fost prescris şi celor dinaintea voastră – Poate că veŃi fi cu 
frică!/ Pentru puŃine zile3, însă, acela dintre voi care este bolnav 
sau în călătorie [va posti] un număr [egal] de alte zile4. (…)”5 

Hajj-ul reprezintă pelerinajul la Mecca pe care trebuie să-l facă 
fiecare musulman măcar o dată în viaŃă. Hajj-ul este obligatoriu pentru 

                                                 
1 A noua lună a calendarului Islamic. 
2 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 17. 
3 Adică postul durează puŃin, el fiind obligatoriu doar în ziele lunii Ramadan. 
4 Are voie să mănânce, urmând ca ulterior să posteasă, în compensare, pentru zilele 
respective, un număr egal de zile. 
5 Coranul - traducerea sensurilor, Sura al-Baqara (2), versetele 183-184. 



 
Introducere în economia islamică  

 

 23 

orice musulman adult, care este apt de această călătorie şi care îşi 
permite din punct de vedere financiar1. 

1.3. Şaria 

1.3.1. DefiniŃie şi obiective 

Allah, în înŃelepciunea Sa, a creat legile universului. El a fost cel 
care a creat pământul la distanŃă nici prea mare, nici prea mică de soare, 
pentru a nu fi pârjolit, respectiv îngheŃat. El a fost cel care a creat vântul 
care pune în mişcare masele de aer, astfel încât aerul poluat este 
„purtat” către păduri spre a fi „curăŃat”, iar acest proces se repetă iară şi 
iar. El a fost cel care a creat alternarea dintre zi şi noapte: 

„El a creat cerul şi pământul cu un scop. El învăluie noaptea în 
jurul zilei şi El învăluie ziua în jurul nopŃii… El te-a creat pe tine 
dintr-o singură fiinŃă… Acela este deci Dumnezeu, singurul tău 
domn; a Lui este împărăŃia. Nu este alt Dumnezeu decât El.”2 
„Cum, ei caută altă cale decât calea lui Dumnezeu; câtă vreme 
Lui i se supune tot ceea ce se află în cer şi pe pământ, cu voie sau 
fără voie.”1   

La fel cum Allah a creat acest legi, El a creat şi legile după care omul 
trebuie să se ghideze în viaŃă. 

Conform principiului de Tawhid al Hakimiyah, singura lege după 
care trebuie să se ghideze fiinŃa umană este Şaria (Legea divină). Şaria 
reprezintă însumarea poruncilor şi recomandărilor divine pe care Allah 
le-a trimis oamenilor prin intermediul profetului Muhammad (saws).  

După cum am menŃionat, islamul este un mod de viaŃă. Spre 
deosebire de legile create de om, care vizează doar anumite aspecte ale 
vieŃii (cum ar fi: relaŃia omului cu societatea, relaŃia omului cu alŃi 
oameni), Şaria este extrem de vastă, nelăsând descoperit niciun aspect al 
vieŃii. 

Şaria nu se rezumă doar la stabilirea unor limite pe care 
musulmanul nu are voie să le depăşească, ci este un adevărat „ghid de 

                                                 
1 Manazir Ahsan, Islam: faith and practice,  The Islamic Foundation , Leicester, United 
Kingdom, 1980, p. 19. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura az-Zumar (39), versetulele 5-6. 
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viaŃă”, aceasta organizează relaŃia dintre om şi Allah, dintre om şi 
familia sa, dintre om şi societate, dintre supus şi conducător, dintre 
bogat şi sărac, dintre proprietar şi chiriaş, dintre vânzător şi client, 
dintre un stat islamic şi alte state atât în timp de pace, cât şi pe vreme de 
război2. 

De la igiena corporală, până la modul în care trebuie să se facă 
tranzacŃiile comerciale şi la modul în care trebuie condus un stat, nimic 
nu scapă Şariei. 

Deşi Legea divină, acoperă toate aspectele vieŃii, asta nu înseamnă 
că musulmanul este precum un robot care face doar lucrurile pentru 
care a fost proiectat şi programat. În viaŃa reală omul este pus în faŃa 
unor situaŃii complexe, iar aplicarea unei legi depinde de multe 
variabile. Allah a dat, în Şaria, soluŃiile pentru fiecare problemă în parte, 
dar găsirea acelor soluŃii nu este întotdeauna uşoară.  

Allah a dorit să uşureze viaŃa omului: 

„Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putinŃa 
lui.(…)”3 

Aşa se face că Allah nu a cerut omului să găsească rezolvări la 
problemele pe care acesta din urmă le întâlneşte, ci i-a dat rezolvările 
prin intermediul Şariei şi i-a cerut omului doar să găsească şi să aplice 
acele rezolvări. Făcând o comparaŃie, am putea asemăna musulmanul cu 
un student care este pus să rezolve un test grilă. Studentul se confruntă 
cu problemele de la test la fel cum şi musulmanul se loveşte de diferite 
probleme în viaŃă. Studentului nu i se cere să rezolve el problema, ci 
doar trebuie să aleagă din variantele de răspuns de la grile; la fel nici 
musulmanului nu i se cere să rezolve problemele, ci el trebuie doar să 
găsească soluŃiile pe care i le oferă Şaria. Dacă studentului nu i s-ar fi 
oferit variantele de răspuns, testul ar fi fost mult mai dificil, la fel şi 
musulmanului i se oferă soluŃiile la problemele sale. De asemenea, este 
evident faptul că pentru student nu este uşor testul, dar nici imposibil, la 
fel şi pentru musulman, rezolvarea problemelor nu este uşoară, dar nici 
imposibilă, atât timp cât acesta respectă Şaria. 

                                                                                                            
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura al-'Imran (3), versetul 85. 
2 Yusuf al Qaradawi, Legislation and Law in Islam, Islamic INC, Cairo, Egypt, p. 7. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura al-Baqara (2), versetul 286. 
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O trăsătură distinctă a Şariei, care nu se mai întâlneşte la nici un 
sistem legislativ existent în zilele noastre, este aceea că armonizează 
perfect viaŃa personală a individului cu viaŃa socio-economică. Într-o 
comunitate în care individul are un anumit sistem de valori, iar legile 
societăŃii impun un alt sistem de valori, se ajunge la o stare conflictuală 
în care societatea are de suferit de pe urma faptelor acelui individ, iar 
acel individ se va simŃi constrâns de lege să facă ceva ce nu este în acord 
cu principiile sale. 

De exemplu, practicile comerciale, chiar şi în aceeaşi Ńară, pot fi 
diferite de la o regiune la alta. Ceea ce este etic şi moral pentru un 
individ dintr-o regiune, este contrar eticii în altă regiune, iar legislaŃia 
socială, acolo unde legile sunt făcute de oameni, scapă acest punct din 
vedere. Mai precis, în partea de est a României este ceva comun ca un 
comerciant să-şi vândă marfa fără să-i permită clientului să atingă 
produsele sale (vânzarea fructelor şi legumelor cu amănuntul), pe când 
în partea de Vest, dacă un comerciant ar face asta şi nu l-ar lăsa pe 
cumpărător să aleagă marfa pe care o vrea, acestuia din urmă i s-ar 
părea că este constrâns de vânzător să cumpere o marfă pe care nu o 
doreşte. Această lipsă de compatibilitate în gândire poate duce la litigii. 
Oricât ar încerca un stat, acesta nu poate impune cetăŃenilor sistemul de 
valori după care să se ghideze în viaŃă. 

Însă, în Şaria legile sunt unitare şi nimic nu este lăsat la întâmplare, 
fiecare aspect fiind tratat în cel mai mic detaliu. Respectarea Şariei la 
nivel individual, duce la respectarea legilor sociale. Spre exemplu, dacă 
fiecare comerciant este preocupat să respecte practicile comerciale 
impuse de legea islamică, niciunul nu va încălca nici o normă socială. 

Mai multe decât atât, aceşti oameni care resping legile divine, îşi fac 
singuri rău. De exemplu, fiecare maşinărie are un fabricant care face şi 
un ghid de utilizare a respectivei maşinării. Dacă utilizatorul nu respectă 
indicaŃiile date de fabricant pentru utilizarea maşinăriei, este foarte 
probabil ca aceasta să se defecteze într-un timp foarte scurt. Potrivit 
islamului, prin analogie cu exemplul anterior, Creatorul este precum 
fabricantul din exemplul dat, indicaŃiile de utilizare sunt precum legea 
divină, iar maşinăria este precum omul. Deoarece Allah este Creatorul1 

                                                 
1 al-Khaliq 
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şi Cel ÎnŃelept1, El fiind cel care a creat omul, tot El ştie cel mai bine ce îi 
face şi ce nu-i face rău omului. De aceea El i-a interzis omului anumite 
lucruri, iar pe altele i le-a permis. 

Şaria este adesea criticată în Occident pentru că pedepsele sale ar fi 
prea dure: tăierea mâinii pentru cel care fură, moartea prin lapidare 
pentru cel care este căsătorit şi recurge la adulter etc. Privitor la acest 
lucru, shaykh Yusuf al-Qaradawi, unul din marii savanŃi musulmani 
contemporani, afirma: 

„Pedeapsa este pentru cei care încalcă legea. Islamul nu a venit 
ca să-i pedepsească pe aceştia, ci ca să-i protejeze pe cei drepŃi 
de încălcările lor”2 
„Aş dori să menŃionez că în islam este nevoie de un număr 
semnificativ de dovezi împotriva celui acuzat de o fărădelege, 
mai ales împotriva celui acuzat de adulter; pe vremea Profetului 
sau a Califilor, singurul lucru acceptat ca dovadă era mărturia”3 

Tot în acest sens El-Mawdoudy scria în carte sa, „al-Hejab”: 

„(…) noi folosim o pedeapsă mai dură pentru a preveni asta. A 
pedepsi una sau două persoane este justificabil pentru a proteja 
milioane de oameni de la un rău mare cauzat întregii 
comunităŃi, iar generaŃiile viitoare vor moşteni acest rău fără 
nicio vină [din partea lor]. 
CivilizaŃia occidentală protejează drepturile indivizilor, dar le 
ignoră pe cele ale societăŃii. Prin urmare, drepturile individului 
sunt protejate de lege, făcându-le mai importante decât 
drepturile societăŃii. Oamenii păgâni din Occident sunt precum 
oricare alŃi păgâni, ei sunt preocupaŃi de ceea ce este tangibil şi 
nu de ceea ce este rezonabil.”4 

Istoria ne demonstrează că atunci când omul a încercat să se 
substituie divinităŃii şi a creat propriile legi, interzicând şi permiŃând 
lucrurile după bunul său plac, el a dat naştere unora dintre cele mai 
josnice fapte. Aşa se face că aztecii şi alte popoare din antichitate 
aduceau jertfe umane zeităŃilor lor. Indienii, romanii, spartanii, perşii şi 

                                                 
1 al-Hakim 
2 Yusuf al Qaradawi, Legislation and Law in Islam, Islamic INC, Cairo, Egypt, p. 18. 
3 Yusuf al Qaradawi, Legislation and Law in Islam, Islamic INC, Cairo, Egypt, p. 9. 
4 Yusuf al Qaradawi, Legislation and Law in Islam, Islamic INC, Cairo, Egypt, p. 8. 
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multe alte civilizaŃii aveau societatea împărŃită pe clase1, generându-se 
în acest fel nedreptăŃi şi nemulŃumiri care nu de puŃine ori au dus la 
vărsare de sânge. 

Gândirea umană îşi are neajunsurile ei şi, chiar şi atunci când omul 
reuşeşte să găsească calea cea bună, el poate fi copleşit de dorinŃe sau de 
oameni cu autoritate şi poate să ajungă să justifice ce este interzis sau să 
interzică ce este permis. Un exemplu în acest sens este Marea ProhibiŃie 
din SUA la începutul secolului al XX-lea. Deşi guvernanŃii au realizat 
efectele nocive ale alcoolului asupra societăŃii şi l-au scos în afara legii, 
totuşi din cauza haosului creat de contrabandişti şi a altor indivizi care 
trăgeau foloase economice de pe urma comercializării lui2, guvernul a 
fost nevoit să cedeze, să justifice legalizarea alcoolului şi să pună capăt 
interdicŃiei. 

O situaŃie similară are loc în zilele noastre, în Occident, privitor la 
industria filmelor pentru adulŃi sau la consumul de droguri. Deşi mulŃi 
sunt conştienŃi de efectele nocive ale acestui flagel, totuşi mintea umană 
este copleşită, iar avantajele economice şi presiunile celor care profită de 
pe urma acestei industrii sunt elementele care fac guvernele să permită 
aceste lucruri, care nu sunt interzise doar în islam, ci sunt strict interzise 
atât în creştinism, cât şi în mozaism. 

1.3.2. Conceptele de „permis” şi „interzis” în islam 

 
FiinŃa umană este slabă şi nu are singură puterea de a deduce ce 

este permis şi ce este interzis şi chiar dacă ajunge la o concluzie bună, 
aceasta este şovăitoare. Aşa cum s-a întâmplat cu guvernul celei mai 
puternice Ńări din lume în timpul Marii ProhibiŃii, tot aşa se poate 
întâmpla şi în alte situaŃii, şi anume să cedeze în faŃa presiunii. 

Datorită firii schimbătoare a omului şi a şovăielii de care dă dovadă 
în cazul în care este confruntată cu presiuni, el nu este capabil să decidă 
ce este permis, ce este interzis şi să reziste tentaŃiei de a schimba aceste 
lucruri după bunul său plac, în funcŃie de nevoile sale de moment. 

                                                 
1 Yusuf al Qaradawi, Legislation and Law in Islam, Islamic INC, Cairo, Egypt, p. 5-6. 
2 Yusuf al Qaradawi, Legislation and Law in Islam, Islamic INC, Cairo, Egypt, p. 6. 
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Aşa se face că Allah nu a lăsat fiinŃa umană să orbecăie prin negura 
necunoaşterii, ci a făcut limpezi conceptele de permis (halal) şi interzis 
(haram). 

Codul de comportament prescris de Şaria împarte faptele omeneşti 
ale inimii şi corpului în următoarele 5 categorii, în funcŃie de 
permisivitatea lor: 
 

Haram Strict interzis 

Fapte care nu sunt permise şi care atrag 
după ele pedeapsa divină. Un credincios 
nu trebuie să se dedea la astfel de fapte 
sub nicio formă şi în nicio situaŃie. 
Pentru a se feri de acestea, musulmanul 
trebuie mai întâi să ştie care sunt.  

Makruh Nerecomandat 

Fapte care nu sunt interzise, dar nu 
sunt recomandate datorită caracterului 
lor nociv pentru societate şi pentru 
persoana care le săvârşeşte. 

Mubah Neutru sau  
Acceptat 

Fără poruncă sau opinie, deci permis 
prin nepronunŃare. 

Mustahab Recomandat 
Faptele acestea aduc răsplata, dar 
renunŃarea la aceste fapte nu aduce 
după sine niciun păcat. 

Halal Permis şi 
încurajat 

Fapte recomandate care atrag după ele 
binecuvântarea divină. Un credincios 
trebuie să se străduiască să facă cât mai 
multe astfel de fapte. 

 
O altă clasificare a faptelor, în funcŃie de obligativitatea lor, este 

următoarea: 
 

Fard / Wagib Obligatoriu 

Fapte care aduc o mare răsplată 
dacă sunt făcute, dar delăsarea de 
la aceste fapte atrage după sine 
păcatul. 

Sunna 
Recomandate în 
acord cu tradiŃia 
profetului (saws) 

Fapte care aduc răsplată dacă sunt 
făcute, dar care nu constituie un 
păcat în cazul în care nu sunt 
făcute. 

 
Lucrurile interzise sau obligatorii sunt puŃine în viaŃa 

musulmanului. Cea mai mare parte din categoria faptelor din viaŃa 
cotidiană se încadrează în categoria mubah. Chiar şi aşa, musulmanul 
trebuie să evite pe cât posibil faptele makruh, deoarece faptele de acest 
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fel sunt aproape de haram, iar fără o atenŃie sporită limita dintre 
makruh şi haram poate fi trecută. Cel mai indicat pentru o persoană este 
să facă fapte din categoria celor Halal şi Mustahab. Persoana care face 
asemenea fapte nu doar că este răsplătită de Allah, dar se Ńine departe de 
ceea ce este haram. Şansele sunt mult mai mici ca o persoană ce face 
fapte halal, să se dedea la lucruri haram. 

Răsplata faptelor recomandate reiese cât se poate de clar şi 
următorul verset: 

„SunteŃi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni. 
Voi porunciŃi ceea ce este drept şi opriŃi ceea ce este nedrept şi 
credeŃi în Allah. (…)”1 

1.3.3. Izvoarele de drept islamic  

 
Pentru a determina ce este Halal (Permis) şi ce este Haram 

(Interzis) în islam, învăŃaŃii musulmani au identificat câteva izvoare 
principale ale Şariei: Coranul (care este cuvântul lui Allah), Sunna (în 
care sunt înregistrate spusele şi faptele profetului Muhammad(saws)), 
Ijma'a (consensul învăŃaŃilor musulmani) şi Qisas (Analogia - care se 
bazează pe Ijtihad). 

Primele două izvoare legale menŃionate sunt de necontestat pentru 
musulmani. 

 
Coranul este cuvântul lui Allah (ca rostire, ca formă, ca sens şi ca 

structură)2 şi cartea sfântă a islamului. Allah a transmis Coranul 
îngerului Jibryl1, care la rândul său l-a transmis profetului 
Muhammad(saws). În varianta în care se găseşte în zilele noastre, 
Coranul are aceleaşi litere şi sunete pe care Allah le-a transmis îngerului 
Jibryl; Cartea  nu a suferit niciun fel de schimbare sau intervenŃie din 
partea vreunei fiinŃe pământeşti sau din partea altei fiinŃe imateriale 
(duh, şeitan). Allah asigură omenirea că, Coranul nu va suferi niciun fel 
de modificări până în Ziua de Apoi: 

                                                 
1 Coranul - traducerea sensurilor, Sura al-'Imran (3), versetul 110. 
2 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 29 (Stilul coranic) 
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„Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!”2 

Pentru ca oamenii să se convingă de autenticitatea Coranului ei 
sunt provocaŃi de Allah să aducă ceva similar Coranului dacă nu cred în 
autenticitatea CărŃii sale: 

„Acest Coran nu poate să fie nicicum născocit, fără (să fi fost 
făcut) de Allah, ci este confirmarea celor de dinaintea lui şi 
tâlcuirea orânduielilor. Nu este nicio îndoială că el (Coranul) 
este venit de la Stăpânul Lumilor (adică de la Allah)./  Sau spun 
ei: "L-a născocit [Muhammed]!". Spune: "AduceŃi voi o sură 
asemănătoare lui şi chemaŃi pe cine puteŃi, afară de Allah, dacă 
voi sunteŃi întru adevăr!"3 
„Spune: «De s-ar aduna oamenii şi djinnii(duhurile) ca să facă 
[ceva] ca acest Coran, ei nu vor fi în stare să facă [ceva] 
asemenea lui, chiar dacă îşi vor fi unul altuia ajutor!»”4 
„Iar dacă vă îndoiŃi de cele pe care le-am pogorât Robului 
Nostru [Muhammed], aduceŃi o Sură asemenea lui şi chemaŃi 
martorii voştri cei afară de Allah, dacă sunteŃi sinceri!/ Şi dacă 
nu o faceŃi - Şi nu o veŃi face! - atunci feriŃi-vă de Focul care 
mistuie oamenii şi pietrele, pregătit pentru necredincioşi!”5 

A aduce ceva similar Coranului este cu neputinŃă datorită stilului 
inimitabil al Coranului. Având în vedere procedeele retorice, elocvenŃa şi 
concizia Coranului nici cei mai mari cunoscători ai limbii arabe nu au 
reuşit să aducă măcar o scurtă sură asemănătoare cu cele din Coran6. 

Există anumite voci răutăcioase care pretind că elementul legislativ 
al Coranului nu ar fi valabil pentru zilele noastre. Dar în Coran nu se 
menŃionează că acesta ar fi valabil doar pentru o perioadă istorică, ba 
dimpotrivă, Coranul nici măcar nu sugerează în vreun fel un statut 
diferit pentru una din părŃi spre deosebire de cealaltă. Nu există absolut 
nicio dovadă că porunca de „a te ruga” este eternă, în timp ce porunca de 

                                                                                                            
1 Gavril 
2 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Al-Hijr (15), versetul 9. 
3 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Yunus (10), versetele 37, 38. 
4 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Al-'Isra' (17), versetul 88. 
5 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetele 23, 24. 
6 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 30 (Coranul cel Sfânt: definirea lui, adevărul lui şi istoria lui) 
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„a tăia mâna hoŃului” sau permisiunea pentru poligamie sunt valabile 
doar în anumite momente şi împrejurări istorice. 

Deci, Coranul este sursa incontestabilă a şariei pentru întreaga lume 
islamică, iar legile sale sunt menite pentru a dăinui în eternitate, acestea 
putând fi aplicate oriunde şi oricând. 

Coranul nu există decât în limba arabă: 

„Noi l-am pogorât un Coran arab, poate că voi veŃi pricepe!”1 
„Dar acela care săvârşeşte fapte bune şi este dreptcredincios nu 
are a se teme de nedreptate sau de oprimare./ Astfel  l-am  
pogorât  Noi:  un  Coran  în  [limba]  arabă.  Şi  am desluşit în el 
ameninŃările, pentru ca să fie ei cu teamă (de necredinŃă şi 
păcate)  şi pentru ca să le trezească lor amintirea (să le aducă 
aminte de supunerea faŃă de Allah şi modul de apropiere de El şi 
să le amintească de Ziua de Apoi, pentru ca ei să meargă pe 
calea cea dreaptă).”2 
 
„Dacă Noi l-am fi făcut un Coran într-o altă limbă [decât araba], 
ar zice ei: «De ce nu sunt versetele sale explicate în detaliu [în 
limba noastră]? Un [Coran] nearab şi un [Profet] arab?» Spune: 
«El este pentru cei care cred o ocârmuire şi o tămăduire, însă 
aceia care nu cred [au] în urechile lor surzenie şi el (Coranul) 
este pentru ei rătăcire! Aceştia sunt ca şi cei chemaŃi dintr-un loc 
depărtat (aşa că ei nici nu aud şi nici nu înŃeleg)!»”3 

Traducerea Coranului în orice altă limbă nu se poate face în mod exact. 
Limba arabă conŃine subtilităŃi care nu pot fi redate cu exactitate într-o 
altă limbă4. Prin traducere nu se pot reda toate înŃelesurile cuvintelor, 
deoarece un cuvânt, pe lângă sensurile de bază poate conŃine şi sensuri 

                                                 
1 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Yusuf (12), versetul 2. 
2 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Ta-Ha (20), versetele 112, 113. 
3 Coranul - traducerea sensurilor, Sura Fussilat (41), versetul 41. ExplicaŃie: Dacă ar fi fost 
Coranul revelat în altă limbă decât araba, atunci necredincioşii ar fi spus că versetele lui ar 
avea nevoie să fie tâcluite şi explicate. Ar fi spus aceştia: Ce ciudat eşti tu Profetule! Tu eşti 
arab, iar Coranul tău este nearab!. Profetul a fost îndrumat de Allah să le spună că, 
Coranul este îndreptarul care-i călăuzeşte pe cei care cred către fericire, demnitate şi 
justiŃie şi îi tămăduieşte pe ei de toate bolile lor sufleteşti, sociale, economice şi politice. 
Cât despre aceia care nu cred în mesajul Coranului şi care-şi astupă urechile de teamă să 
nu fie călăuziŃi de acesta, ei nu fac decât să fie şi mai orbi şi nu-l aud; este ca şi cu ar fi 
chemaŃi la Coran dintr-un loc îndepărtat, unde nu aud nimic din acesta.  
4 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 48 (Traducerea Coranului cel Sfânt) 
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secundare. În momentul traducerii, se pot reda cel mult sensurile de 
bază ale cuvintelor, sensurile secundare fiind, în general, pierdute1. 
Traducerea Coranului este greu de efectuat, mai ales dacă Ńinem cont de 
faptul că, Coranul are un caracter inimitabil, iar în zilele noastre este 
considerat o operă de artă a limbii arabe, reprezentând canonul limbii 
clasice arabe. 

Deci, în limba română, nu există Coran, ci doar o traducere 
explicativă sau o traducere a sensurilor Coranului2.  

 
Sunna este a doua sursă a Şariei. Sunna este exemplul vieŃii 

profetului Muhammad (saws) trăită după învăŃătura lui Allah; aceasta 
este alcătuită din tot ceea ce a făcut, a spus sau a aprobat el. 
Profetul nu a fost precum un poştaş care aduce un mesaj şi apoi pleacă. 
Profetul a fost un om care a trăit în mijlocul societăŃii sale; o societate pe 
care el a schimbat-o din temelii şi pe care a învăŃat-o cum să se 
comporte în acord cu Coranul.  
Cine respectă Coranul, respectă în mod automat şi Sunna, deoarece ele 
nu pot fi separate. Allah le-a poruncit musulmanilor în Coran să urmeze 
Sunna profetului (saws): 

„(…) Ceea ce vă dăruieşte Trimisul, primiŃi, iar cele de la care vă 
opreşte, de la acelea opriŃi-vă şi fiŃi cu frică de Allah, căci Allah 
este aspru la pedeapsă!”3 
„Cel ce se supune Trimisului se supune, neîndoielnic, şi lui 
Allah(…)”4 

Sunna a fost revelată profetului Muhammad (saws) ca o explicaŃie a 
Coranului, iar musulmanul nu poate şti detalii legate de religia sa 
(precum felul în care să se roage sau să postească) fără Sunna. Profetul 
(saws) i-a avertizat pe musulmani că, totuşi, vor apărea şi oameni 
nelegiuiŃi care vor respinge Sunna: 

                                                 
1 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 49 (Traducerea Coranului cel Sfânt) 
2 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 49 (Traducerea Coranului cel Sfânt) 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura al-Haşr (59), versetul 7. 
4 Coranul- traducerea sensurilor, Sura an-Nisa (4), versetul 80. 
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„Cu adevărat mi s-a trimis Coranul şi, alături de acesta, ceva 
similar (Sunna). Cu adevărat mă tem că [va veni o zi când] un 
om a cărui stomac va fi plin, odihnindu-se pe canapeaua sa, va 
spune: <<Ia doar acest Coran. Respectă ce găseşti în el ca fiind 
permis şi opreşte-te de la ce găseşti în el ca fiind interzis>>”1 

Încă din timpul vieŃii profetului Muhammad (saws), o parte din 
companionii săi au menŃionat în scris vorbele şi faptele profetului, dar 
pe măsură ce aceia care l-au cunoscut pe profet au început să moară, a 
apărut o nevoie presantă de a aduna în scris exemplul vieŃii lui. Aşa că s-
au făcut eforturi mari în acest sens şi până la jumătatea secolului al 
treilea al erei islamice au apărut primele culegeri de hadisuri, care sunt 
şi acum în uz şi care au fost completate de Bukhari (m. în 256/870) şi 
Muslim (261/875). Bukhari a înregistrat 2762 de hadisuri, iar Muslim 
4000, fără a se Ńine cont de repetări. 

În limba arabă, sensul principal al cuvântului „hadis” este cel de: 
„ştire, veste, conversaŃie, relatare”. Un sens secundar este acela de 
„nou”, antonimul lui „qadim”, care înseamnă „vechi”2. 

Deci, hadisul reprezintă o tradiŃie profetică, adică o narare a 
spuselor şi/sau faptelor profetului Muhammad (saws). Sunna este, deci, 
reprezentată de suma tuturor acestor hadisuri care fac referire la viaŃa 
profetului (saws). 

 
În funcŃie de modul în care au fost revelate, hadisurile se clasifică 

în: 

Hadis Qudsi 
(hadis sacru, 
hadis nobil) 

Acest tip de hadis reprezintă cuvântul lui Allah numai ca 
sens3, dar nu şi ca text; spre deosebire de Coran care 
reprezintă cuvântul lui Allah atât ca sens, cât şi ca text. 
Allah îi transmite îngerului Gavriil ideea hadisului qudsi, 
iar Gavriil alege cuvintele cu care exprimă acest sens. 
Profetul Muhammad (saws) preia acest hadis atât ca sens, 
cât şi ca text şi-l transmite mai departe oamenilor4. 
Deci, hadisul qudsi poate fi plasat între Coran şi hadisul 
profetic5. 

                                                 
1 Ahmed şi Abu Dawud. 
2 FundaŃia Taiba, 100 Hadisuri Qudsi, Editura Taiba, ConstanŃa, 2007, p. 3. 
3 FundaŃia Taiba, 100 Hadisuri Qudsi, Editura Taiba, ConstanŃa, 2007, p. 4. 
4 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 30 (Stilul coranic) 
5 FundaŃia Taiba, 100 Hadisuri Qudsi, Editura Taiba, ConstanŃa, 2007, p. 4. 
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Hadis profetic 

Acest tip de hadis reprezintă tot cuvântul lui Allah, al 
cărui sens îl transmite lui Gavriil, care, la rândul său îl 
transmite profetului Muhammad (saws). Profetul este cel 
căruia îi aparŃine textul, adică cel care îl îmbracă în 
veşmânt sonor, exprimând sensul respectiv în stilul său 
propriu1. 

 
Autoritatea Sunnei era larg acceptată ca fiind al doilea izvor legal 

după Coran. Tocmai acest motiv, i-a determinat pe unii oameni, lipsiŃi 
de scrupule, să fabrice propriile hadisuri pentru a-şi impune ideile lor 
meschine în rândul comunităŃii islamice. ExistenŃa înregistrărilor 
istorice despre falsificatori dovedeşte că această problemă a fost 
recunoscută şi atacată imediat ce a apărut. 

 
Hadisul are două componente: sened (şirul de naratori) şi metn 

(hadisul propriu-zis). Pentru ca un hadis să fie autentic, acesta trebuie 
să aibă atât sened-ul, cât şi metn-ul lipsit de orice cusur2. 

 
În funcŃie de criteriul de clasificare, hadisurile au fost împărŃite în 

mai multe categorii. Printre criteriile de clasificare sunt: persoana de la 
care începe lanŃul de naratori, numărul de naratori din fiecare 
generaŃie3, legăturile din isnad (lanŃul de naratori), gradul de 
veridicitate etc. Cel mai adesea interesează gradul de veridicitate al 
hadisurilor, deoarece un hadisurile sahih (hadisurile autentice) au 
autoritate în comparaŃie cu hadisurile da’iyf (hadisurile slabe) care de 
multe ori nici nu sunt luate în considerare. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 30 (Stilul coranic) 
2 AsociaŃia Musulmanilor din România, Două sute de hadisuri profetice, Editura AMR, 
ConstanŃa, 2008, p. 5. 
3 As-sahaba sunt companionii Profetului (saws), at-Tabi'in este generaŃia care a urmat 
după copmanionii Profetului (saws) etc 
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Clasificarea hadisurilor după metoda de transmitere, numărul de 
naratori din fiecare generaŃie şi gradul de veridicitate1 

 
Hadis mutauatir 
 حديث متواتر

NaraŃiune 
succesivă 

Un hadis narat de un număr forte mare 
de oameni2. Datorită numărului mare 
al oamenilor care narează dovada 
(dalyl) şi datorită locurilor diferite 
unde au locuit şi a gradului lor de 
încredere este de neconceput ca acea 
dovadă să fie inventată. 
(de obicei numărul naratorilor de care 
este nevoie ca o dovadă (dalyl) să fie 
considerată mutauatir este de minim 4 
peroane; aceste persoane trebuie să 
aibă un caracter nobil). 
Al-Ghazali menŃiona că un hadis 
mutauatir trebuie să fie spus de un 
număr mare de naratori atât din prima 
generaŃie, cât şi din generaŃiile de 
mijloc şi cele de pe urmă3. 

Hadis ahad 
 حديث آحاد

NaraŃiune 
unică 
/separată 

Este un hadis care este narat de un 
număr mai mic decât în cazul hadisului 
mutauatir. 
Acest tip de hadis se împarte în 
următoarele categorii: hadis garyb, 
'aziz şi maşhwr.  

Hadis maşhur 
شھورحديث م  

NaraŃiune 
faimoasă 
/cunoscută 

Un hadis narat de mai mult de două 
persoane din fiecare generaŃie 
(genaraŃia sahaba, generaŃia tabi'in 
etc.) 
Unii savanŃi au definit hadisul maşhur 
ca fiind orice hadis care ajunge să fie 
cunoscut de multe persoane. Potrivit 
acestor savanŃi un hadis maşhur, la 
început, poate fi narat doar de una sau 
două persoane (la fel ca hadisurile 'aziz 
şi garyb), iar mai apoi ajunge să fie 
cunoscut de multe persoane4. 
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Hadis 'aziz 
 حديث عزيز

NaraŃiune 
rară 

Un hadis narat de cel puŃin două 
persoane din fiecare generaŃie. Mai 
precis, dintr-o întreagă generaŃie sunt 

                                                 
1 MuslimWiki, 2010, http://muslimwiki.com/mw/index.php/Hadith 
2 http://www.islamqa.com/en/ref/2281 
3 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, 1996, p.30. 
4 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, p. 32. 
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doar două persoane care relatează 
hadisul. 

 

Hadis garyb 
 حديث غريب

NaraŃiune 
izolată 
/ciudată 

Un hadis narat de o persoană din una 
sau mai multe generaŃii. Mai precis, 
dintr-o întreagă generaŃie este doar o 
persoană care relatează hadisul. 

Hadis merfu' 
 حديث مرفوع

NataŃiune 
înălŃată 

Isnadul (lanŃul de relatatori) ajunge 
pănă la profetul Muhammad (saws) 

Hadis meuquf 
وقوفم  حديث 

NaraŃiune 
oprită 

O relatare a unui companion; adică 
lanŃul de relatatori se opreşte la un 
companion, acesta neajungând pănâ la 
profetul Muhammad (saws). 
Există totuşi situaŃii când, datorită 
unor expresii din conŃinutul hadisului, 
acesta poate fi considerat merfu'.1 
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Hadis meqtu' 
 حديث مقطوع

NaraŃiune 
tăiată 

LanŃul de relatatori se opreşte la unul 
dintre urmaşii companionilor. 

Hadis musnad 
 حديث مسند

NaraŃiune 
susŃinută 

Al-Hakim a defint acest tip de hadis ca 
fiind: „Un hadis pe care un cunoscător 
de hadisuri îl relatează de la saykh-ul 
său, despre care se ştie că l-a auzit la un 
moment în viaŃă propice învăŃatului, şi 
asta se aplică la rând pentru fiecare 
shaykh până se ajunge la un 
companion cunoscut care la rândul lui 
l-a relatat de la Profet (saws)”2. 

Hadis mursel 
 حديث مرسل

NaraŃiune 
grăbită 

Un urmaş al companionilor îl citează 
direct pe profetul Muhammad (saws); 
în lanŃul de naratori neaflându-se nici 
un companion. 

Hadis munqati 
  منقطعحديث

NaraŃiune 
ruptă 

Un hadis în care nu există un narator 
sau nu este ştiut. Acest narator trebuie 
să acă parte din generaŃiile de după 
companioni (adică să fie dintre urmaşii 
companionilor sau dintre generaŃiile 
care au urmat după ei).3 
Acest hadis poate fi atât merfu' cât şi 
meuquf. 
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Hadis m'udal 
 حديث معضل

NaraŃiune 
încurcată 

Un hadis căruia îi lipseşte doi sau mai 
mulŃi naratori consecutivi. 

                                                 
1 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, p. 19. 
2 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, p. 21 
3 Nurdin 'Utr (نور الدين عتر), Modul de relatare în ştiinŃele hadisului ) منھج النقد في عاو الحديث( , 
Editura Al-Fikri Al-Mu'aasir, Beirut, Liban, 1997. 
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 Hadis mu'allaq 
 حديث معلق

NaraŃiune 
agăŃată 

Un hadis care unde naratorul omite 
întregul isnad şi îl citează direct pe 
Profet (saws).  

Hadis mudtarib 
 حديث مضطرب

NaraŃiune 
oscilantă 

Conform lui ibn Kathir, la această 
categorie se încadrează hadisurile în 
care naratorii au păreri contrarii, în aşa 
mod încât nu poate fi aleasă o părere în 
detrimentul altei păreri1. 

Hadis maqlub 
 حديث مقلوب

NaraŃiune 
inversată 

Hadisul în care textul său este asociat 
cu isnadul de la alt hadis şi invers sau 
hadisul în care este inversată ordinea 
propoziŃiilor. 
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Hadis m'alul sau 
mu'allal 
 حديث معلول او معلل

NaraŃiune 
defectă 

Un hadis care la prima vedere pare 
bun, dar datorită unor motive (cusururi 
ascunse) descoperite de savanŃi, acesta 
îşi pierde credibilitatea. 

Hasis aş-şaath 
 حديث شاذ
 

NaraŃiune 
neuniformă 

Un hadis în care un narator de 
încredere se contrazice cu alŃi naratori 
mai de încredere decât el. În această 
categorie nu se includ hadisurile care 
care este unicat în conŃinutul său şi nu 
mai este narat de nimeni altcineva2. 
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Hadis munker 
 حديث منكر

NaraŃiune 
învinuită 

Un hadis în care naratori care nu sunt 
de încredere transmit un mesaj care 
este în contradicŃie cu ceea ce au narat 
naratorii de încredere 
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Hadis sahih 
 حديث صحيح

NaraŃiune 
autentică 

Un astfel de hadis trebuie să aibă un 
lanŃ de naratori constituit din persoane 
exemplare din punct de vedere al 
comportamentului şi al memoriei, şi 
trebuie să existe o continuitate a şirului 
de naratori de la Profet (saws) şi până 
la ultimul narator3. 
Metn-ul unui astfel de hadis nu trebuie 
să contrazică nici o altă relatare mai 
autentică şi nu trebuie să aibă vreun 
cusur ascuns4. 

                                                 
1 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, p. 39. 
2 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, p. 36. 
3 AsociaŃia Musulmanilor din România, Două sute de hadisuri profetice, Editura AMR, 
ConstanŃa, 2008, p. 6. 
4 AsociaŃia Musulmanilor din România, Două sute de hadisuri profetice, Editura AMR, 
ConstanŃa, 2008, p. 6. 
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Hadis hasan 
 حديث حسن

NaraŃiune 
bună 

Al-Khattabi definea acest tip de hadis 
ca fiind: „Un (hadis) care a cărei sursă 
este ştiută. Dar a cărui naratori sunt 
neclari”. 
Al-Timizi definea hadisul hasan astfel: 
„Un hadis care nu este şadhdh (care nu 
prezintă nereguli), care nu conŃine 
relatatori de neîncredere în isnad şi 
care a fost narat pe mai mult de o cale 
de relatare”1. 
De asemenea, al-Tirmizi menŃionează 
că mai multe hadisuri da’iyf (slabe) 
care se sunŃin reciproc pot fi 
considerate hasan dacă în isnad nu se 
regăsesc persoane care să aibe un grad 
ridicat de neîncredere.2 
Este pe o treaptă mai mică după 
hadisul sahih, dar chiar şi aşa acest tip 
de hadis este acceptat de majoritatea 
savanŃilor (fuqaha) 

Hadis da’iyf 
 حديث ضعيف

NaraŃiune 
slabă/îndoi
elnică 

Un hadis care nu îndeplineşte 
condiŃiile pentru a fi sahih sau hasan. 
La această categorie se includ şi unele 
din tipurile de hadisuri menŃionate mai 
sus: mursel, mu'allaq, munqati etc 

 

Hadis mawd'u 
وعصنحديث م  

Hadis 
inventat 

Un hadis care a fost inventat/falsificat 

 
Ijma'a (consensul) reprezintă al treilea izvor legal al Şariei. 

Ijma'a reprezintă consensul din comunitatea islamică în înŃelegerea, 
interpretarea şi aplicarea învăŃăturilor Coranului şi Sunnei. 

Consensul de pe vremea companionilor este acceptat în mod 
obligatoriu. Orice alt consens serveşte ca precedent puternic, dar poate 
totuşi fi înlocuit cu un alt consens. 

Aşadar, Ijma'a, în limiele stabilite de Coran şi Sunna, constituie un 
mod de adaptare al Şariei la schimbările din lumea în care trăim. 

                                                 
1 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, p. 46. 
2 Suhaib Hasan, An Introduction to the Science of Hadith, Editura Darussalam, Riyadh, 
Arabia Saudită, p. 47. 
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Ijtihad-ul este efortul intelectual al învăŃatilor musulmani de a găsi 
soluŃii la problemele care apar în viaŃa musulmanului şi a comunităŃii 
islamice1. 

Ijtihadul poate fi făcut în mai multe moduri. Acesta poate fi făcut 
prin: analogie (qisas), opinie (ra'y), Ńinându-se cont de echitate 
(istihsan), Ńinându-se cont de binele public (istislah) ş.a.m.d. 

Deci, în momentul în care un învăŃat musulman vrea să-şi exprime 
părerea legat de un lucru, dacă este haram sau halal, el va trebui să dea o 
fatwa (un verdict). Pentru a da o fatwa, mai întâi de toate învăŃatul 
musulman trebuie să vadă dacă scrie ceva în Coran referitor la acel 
lucru. Dacă nu găseşte nimic legat de acel lucru în Coran, el trece mai 
departe la Sunna. Dacă nu există nimic referitor la acel lucru nici în 
Sunna, el trebuie să vadă dace există un consens (ijma'a) al învăŃaŃilor 
musulmani referitor la acel lucru. Dacă nu există un consens, respectivul 
învăŃat musulman trebuie să recurgă la ijtihad. Astfel, prin intermediul 
ijtihadului, învăŃatul musulman poate analiza acel lucru prin analogie 
(qisas) cu un alt lucru permis sau interzis. De exemplu, în baza analogiei 
s-a dedus că toate băuturile alcoolice (lichior, palincă, romul etc) sunt 
interzise, deoarece vinul este interzis în Coran, iar Sunna interzice orice 
fel de intoxicant. 

1.3.4. Şcoli de gândire islamice 

 
În secolele I şi II ale calendarului islamic (calendarul Hijri2) au 

existat patru mari învăŃaŃi musulmani:  
Abu Hanifa (80-150 d.Hijra), Malik Ibn Anas (93-179 d.Hijra), Aş-

Şafi'i (150 - 210 d.Hijra) şi Ahmed ibn Hanbal (164 – 241 d.Hijra). 
Evident că pe lângă aceştia au mai existat şi alŃi mari învăŃaŃi , dar cei 

                                                 
1 Muhamad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 22. 
2 Calendarul islamic se mai numeşte şi calendarul Hijri. Anul 1 al acestui calendar îl 
reprezintă anul 622 al calendarului gregorian (calendarul folosit în prezent în Europa). 
Denumirea de Hijri i-a fost dată după evenimetul cel mai important care a avut loc în acel 
an, şi anume migrarea profetului Muhammad (saws) de la Mecca la Medina. În limba 
araba Hijra înseamnă emigrare.  Calendarul Hijri este un calendar lunar. Deoarece un an 
lunar este mai scurt cu 12 zile decât cel solar (folosit de calendarul gregorian), anii dintre 
cele două calendare sunt decalaŃi cu 12 zile. De menŃionat că, anul 2010 din calendarul 
gregorian se suprapune în mare parte pe anul 1431 după Hijra. 
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patru sunt cei mai cunoscuŃi şi în jurul lor s-au format şcoli de gândire 
care există până în zilele noastre şi care au fost numite după numele 
fondatorilor lor astfel: 

• şcoala hanafi (de la numele imamului Abu Hanifa). 
• şcoala maliki (de la numele imamului Malik). 
• şcoala şafi'i (de la numele imamului Aş-Şafi'i). 
• şcoala hanbali (de la numele imamului Ibn Hanbal). 

 
Savantul şi comentatorul Ahmad Pasha Taymuur a spus în al-
Madhaahib al-Fiqhiyyah al-Arba`ah(16-17):  

„Înainte de apariŃia acestor madhab-uri (şcoli de gândire 
islamice), în vremea în care au trăit Sahaba (companionii) şi 
Taabi´yn (generaŃia ce a urmat companionilor), verdictele 
(fatwa-urile) erau luate de la aceia dintre cei care erau qurra, 
care cunoşteau Cartea lui Allah (Coranul) şi înŃelegeau 
înŃelesurile acesteia. Când vremea lor (a companionilor) a luat 
sfârşit  şi generaŃia Taabi´yn a urmat după ei, oamenii din 
fiecare Ńară au urmat verdictele acelor Sahaba (companioni) 
care au fost printre ei şi nu s-au abătut de la aceasta decât în 
câteva aspecte care le-au parvenit de la ceilalŃi (companioni). 
Aşa se face că oamenii din Medina, în mare parte, au urmat 
verdictele lui ´Abd-Allah ibn ´Umar; oamenii din Kufah (oras 
din Irak) au urmat verdictele lui ´Abd-Allah ibn Mas´uud; 
oamenii din Mecca au urmat verdictele lui ´Abd-Allah ibn 
´Abbaas; iar oamenii din Egipt au urmat verdictele lui ´Abd-
Allah ibn al-´As. După Taabi´yn au urmat al-fuqaha (savanŃii) 
din diferite regiuni, cum este Abu Hanifa, Maalik şi ceilalŃi pe 
care i-am menŃionat şi pe care nu i-am menŃionat.”1 

Aşa se face că oamenii din fiecare regiune au urmat madhab-ul 
(şcoala de gândire) care era în regiunea în care trăiau ei. 

Şcolile nu sunt secte, aşa cum unii oameni neştiutori ar putea crede. 
Sectele islamice, precum şiiŃii, kharidjiŃii, coraniştii etc s-au abătut de la 
Coran şi Sunna. În schimb, învăŃăturile şcolilor islamice sunt bazate pe 
Coran şi Sunna, tocmai acesta este şi motivul pentru care diferenŃele 

                                                 
1 Soare Cătălin (Khalid), Izvoare de drept islamic şi şcolile de gândire islamice, Revista 
Islamul Azi, nr. 14, martie 2010, p. 38. 
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dintre şcoli sunt foarte mici, acestea diferenŃiindu-se doar la anumite 
lucruri ce Ńin de amănunte. Există diverse motive care au putut duce la 
diferenŃele dintre şcoli. 

După moartea profetului (saws) datoria de a-i învăŃa pe oameni 
religia lui Allah a revenit companionilor. Aceştia s-au răspândit în 
diverse regiuni, însă nu încape îndoială că ei nu erau la fel în ce priveşte 
memorarea sunnei profetului (saws). Verdictele celor care au memorat 
mai mult erau în acord cu sunna, iar cei care nu memoraseră atât de 
mult făceau tot posibilul să găsească verdictul corect. Aşa se face că 
diferenŃele dintre volumul lor de cunoştinŃe a devenit o cauză a 
diferenŃelor dintre verdictele lor. 

Mai mult decât atât, este posibil ca acelaşi text să fi fost memorat de 
doi dintre companioni, dar fiecare să-l fi înŃeles în mod diferit. Deşi 
fiecare din ei se străduia să înŃeleagă textul aşa cum Allah a vrut să fie 
înŃeles, doar unul putea avea dreptate. Deci, modalitatea de interpretare 
a textului reprezintă un alt motiv care a generat diferenŃe între verdicte. 

Mai târziu, după vremea companionilor şi a generaŃiei de după ei, 
cunoştinŃele s-au răspândit în lung şi-n lat şi au apărut mari savanŃi, 
inclusiv cei patru imami (Abu Hanifa, Maalik, Al-Shafi`i, ibn Hanbal). 
Aşa că s-au ivit alte motive care ar fi putut duce la diferenŃe între ei, 
altele decât cele menŃionate anterior, cum ar fi părerile diferite cu 
privire la faptul că un hadis ar putea sau nu ar putea să fie de încredere, 
sau părerile diferite cu privire la principiile pe care trebuie să se bazeze 
înŃelegerea unui text1. 

ToŃi aceşti învăŃaŃi musulmani au avut la dispoziŃie aceleaşi texte 
după care au judecat, adică aceleaşi izvoare legale: Coranul, Sunna, 
Ijma'a etc. 

Totuşi, în privinŃa unor lucruri, ei au ajuns să dea verdicte (fatawa) 
diferite. ExplicaŃia acestui fapt se datorează şi priorităŃii pe care ei au 
acordat-o unui anumit izvor legal. De exemplu, pentru Malik faptele 
locuitorilor din Medina (ca izvor legal) erau mai importante decât Qisas 
(analogia), în vreme ce pentru Ibn Hanbal, Qisas (analogia) reprezenta 
următorul izvor legal după Ijma'a (consens). 

                                                 
1 Soare Cătălin (Khalid), Izvoare de drept islamic şi şcolile de gândire islamice, Revista 
Islamul Azi, nr. 14, martie 2010, p. 38. 



 
Cătălin ŞtefăniŃă Soare 

 

 42 

În tabelul de mai jos se regăseşte ordinea izvoarelor legale, după 
importanŃa lor, pentru fiecare şcoală în parte: 
 

Ordinea izvoarelor legale1 
Abu Hanifa Malik Aş-Şafi'i Ibn Hanbal 

Coranul Coranul Coranul Coranul 
Sunna Sunna Sunna Sunna 

Verdictele 
companionilor 

Ijma'a (verdict 
acceptat în comun 
de toŃi învăŃaŃii) 

Ijma'a (verdict 
acceptat în comun de 
toŃi învăŃaŃii) 

Verdictul dat de 
companionii si de 
tabiyin (urmaşii 
companionilor) 

Ijma'a (verdict 
acceptat în comun de 
toŃi învăŃaŃii) 

Faptele 
locuitorilor din 
Medina 

Opinia unor 
companioni care 
nu a fost 
contrazisa 

Ijma’a (verdict 
acceptat în comun 
de către toŃi 
învăŃaŃii) 

Qisas (analogia) Qisas (analogia) 

Alegerea unei 
păreri din părerile 
companionilor, cea 
mai 
apropiata de Coran 
si Sunnah 

Qisas (analogia) 

Istihsan (acceptarea 
unui lucru ca fiind 
bun) 

Istihsan 
(acceptarea unui 
lucru ca fiind bun) 

Qisas (analogia) 

Istishab (a lăsa un 
lucru în starea lui 
până când se 
dovedeşte 
contrariul) 

TradiŃia şi 
obiceiurile 

Istishab (a lăsa 
un lucru în starea 
lui până se 
dovedeşte 
contrariul) 

 
Mesalih al-
Mursala (verdictul 
bazat pe ceea ce este 
util si folositor) 

Legea celor 
precedenŃi (legea 
religioasă a celorlalŃi 
profeŃi menŃionată în 
Coran şi Sunna) 

Mesalih al-
Mursala 
(verdictul bazat pe 
ceea ce este util si 
folositor) 

 
Sed Ez-Zera’i 
(închiderea unei 
porŃi care duce către 
păcat) 

 Sed Ez-Zera’i 
(închiderea unei 
porŃi care duce 
către păcat) 

  

 TradiŃia şi 
obiceiurile 

  

 
Ideea de a-i determina pe oameni să urmeze verdictele savanŃilor 

este de a le da posibilitatea să înveŃe cârmuirea şariei prin intermediul 
specialiştilor care au studiat principiile şariei şi care au ajuns la stadiul 
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de a fi calificaŃi în acel domeniu al cunoaşterii în baza dovezilor, nu pe 
caracterul sfânt dat în numele Domnului sau în numele „sfinŃeniei” sau 
alte asemenea concepte greşite. 

Ibn Taymyah a spus în Majmuu` al-Fataawa (20/211): 

„Allah a impus oamenilor să asculte de El şi să asculte de 
Profetul Său (saws), dar nu a impus ummei (comunităŃii) sale să 
asculte de cineva în mod special în tot ceea ce acesta permite sau 
interzice, cu excepŃia Profetului lui Allah (saws). Chiar şi as-
Siddyq (Abu Bakr) al acestei comunităŃi, cel mai bun dintre ei 
(oamenii acestei comunităŃi) de  după Profet a spus: „AscultaŃi 
de mine atât timp cât eu mă supun lui Allah, dar dacă eu nu mă 
supun lui Allah, atunci voi nu sunteŃi obligaŃi să ascultaŃi de 
mine”. Ei cu toŃii au convenit în unanimitate că nu există nimeni 
care să fie infailibil în tot ceea ce permite şi ceea ce interzice cu 
excepŃia Profetului lui Allah (saws). Aşadar mai mulŃi imami au 
spus: Cuvintele oricărei persoane pot vi acceptate sau respinse 
cu excepŃia [cuvintelor] Profetului (saws).”2 

Este foarte important de menŃionat că un musulman nu trebuie să 
urmeze orbeşte una din aceste şcoli. Singurul fără de greşeală, în 
interpretarea cuvântului lui Allah, este profetul Muhammad (saws), toŃi 
ceilalŃi oameni pot greşi indiferent de cât de bine intenŃionaŃi sunt. Aşa 
că, cel mai bine pentru un musulman, este să urmeze opinia majorităŃii 
învăŃaŃilor, atunci când ea există. În lipsa unei opinii a majorităŃii cel 
mai indicat este ca musulmanul să urmeze verdictul învăŃatului care 
aduce cele mai multe şi mai concludente dovezi în sprijinul opiniei sale3. 

                                                                                                            
1 Bari Nerdin, Cherim Enghin, Gemaledin Demire, Rugăciunea – şcoala hanefită 
comparativ cu celelalte şcoli de jurisprudenŃă islamică, Editura Taiba, ConstanŃa, 2006, p. 
10, 12, 13, 14, 16. 
2 Soare Cătălin (Khalid), Izvoare de drept islamic şi şcolile de gândire islamice, Revista 
Islamul Azi, nr. 14, martie 2010, p. 39. 
3 Soare Cătălin (Khalid), Izvoare de drept islamic şi şcolile de gândire islamice, Revista 
Islamul Azi, nr. 14, martie 2010, p. 39. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Capitolul II 

ECONOMIA ISLAMICĂ – COMPARAłIE  
CU ECONOMIA CAPITALISTĂ ŞI ECONOMIA  

DE TIP COMUNIST 
 

2.1 Definirea noŃiunii de economie islamică 

 
În zilele noastre, Ńările cu populaŃie majoritar musulmană, cu 

excepŃia câtorva din Peninsula Arabă, au un nivel de trai extrem de 
scăzut. Dată fiind situaŃia acestor Ńări în prezent, este greu de imaginat 
că acum 300 de ani lumea islamică reprezenta o super-putere mondială, 
având ca exponent principal Imperiul Otoman. Imperiile islamice 
(umeayd, abbasid şi otoman) au condus lumea mai bine de o mie de ani, 
iar la vremea lor, acestea au reprezentat un exemplu pentru întreaga 
lume în ceea ce priveşte organizarea economico-socială, cercetarea 
ştiinŃifică şi domeniul militar. În timp ce regatele Europei se aflau în 
plin feudalism şi se confruntau cu invaziile barbare, imperiile 
musulmane erau suficient de puternice încât să Ńină piept migratorilor, 
iar populaŃia acestor imperii se bucura de ultimele descoperiri 
tehnologice ale vremii. Aşa se face că pe întreg cuprinsul lumii islamice 
au fost construite spitale1, au fost înfiinŃate biblioteci particulare şi 
publice2, iar marile oraşe (precum Bagdadul, Damascul, Cordoba, Sevilla 

                                                 
1 Printre cele mai cunoscute spitale: Spitalul 'Adadit din Bagdad (construit în anul 981 
p.Hr./371hijri de către ad-Dawla ibn Buwayh), spitalul an-Nuri din Damasc (construit în 
anul 1154d.Hr./549hijri de către sultanul Nur-ad-Dyn Aş-Şahid), spitalul al-Mansuri din 
Cairo (fondat în anul 1284d.Hr./683hijri de către regele Al-Mansur Sayf ad-Dyn 
Qalawun), spitalul din Marrakeş (înfiinŃat de emirul Al-Mansur Abu Yusuf); după Mustafa 
Sabaayi, ParticularităŃi uimitoare ale civilizaŃiei islamice, Editura Golden, ConstanŃa, 
2008, p. 155-178. 
2 Dintre aceste biblioteci, cele mai vestite sunt: Dar-al-Hikma (łinutul înŃelepciunii) din 
Cairo (întemeiată de Al-Hakim ibn Amrillah, în anul 1004 p.Hr./395hijri), Bayt-al-Hikma 
(Casa ÎnŃelepciunii) din Bagdad (întemeiată de Harun al Raşid), Maktabbat-al-Hukm 
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şi Cairo) beneficiau de o infrastructură nemaiîntâlnită nicăieri în lume la 
acea dată: iluminat public, canalizare, grădini publice etc1. Cu toate 
acestea, istoria a oferit un adevărat spectacol tragic şi în mai puŃin de 3 
secole lumea musulmană a fost subjugată de Ńările colonialiste. În 
prezent, mare parte a lumii islamice se află într-o deplorabilă stare 
economică, socială şi militară, iar ecourile trecutului glorios nici măcar 
nu mai răzbat până în prezent. 

Odată cu decăderea Imperiului Otoman, lumea islamică a încercat 
să imite şi să adopte valorile occidentale, sperând că astfel va reuşi să 
ajungă încă o dată la gloria de odinioară. Adoptarea economiilor de tip 
capitalist sau comunist, adoptarea legilor din Ńările occidentale sau chiar 
a regimurilor politice de model occidental nu au dus la niciun rezultat 
pozitiv, ba dimpotrivă regresul s-a adâncit. Primele raze de lumină au 
apărut odată cu lansarea în forŃă a „Tigrilor Asiatici”1. Aceste Ńări din 
Estul Asiei, în frunte cu Coreea de Sud, au atins un nivel ridicat de 
dezvoltare socială fără să renunŃe la propriile lor valori culturale. Deci, 
nu era nevoie să se imite şi să se impună orbeşte tradiŃia şi legile 
occidentale pentru a se atinge mult visatul progres, ci, pentru Ńările care 
doreau să ajungă la un înalt grad de dezvoltare economică şi socială era 
necesar să se întoarcă la propriile lor valori naŃionale şi să încerce să 
armonizeze aceste valori cu evoluŃia tehnologică. 

Evident că pentru Ńările cu populaŃie majoritar musulmană, valorile 
naŃionale şi tradiŃia erau strâns legate de islam. Aşa se face că după a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, în lumea islamică au apărut voci 
care au cerut, tot mai insistent, întoarcerea la valorile islamice. În acest 
fel economiştii musulmani au încercat să armonizeze cunoştinŃele 
economice moderne cu Şaria (legea islamică) şi aşa a apărut economia 
islamică modernă, ca o ştiinŃă de sine stătătoare. Principiile economiei 
islamice s-au „născut” odată cu Coranul şi Sunna. Aceste principii au 
fost studiate şi respectate cu stricteŃe de musulmani încă din primele zile 

                                                                                                            
(Biblioteca Cârmuitorilor) din Andaluzia, biblioteca neamului Ammar din Tripoli, 
biblioteca lui Ibn al-Khassab (mort în 1171 p.Hr./567hijri), biblioteca luiJaal ad-Dyn al-
Qifti (mort în 1248 p.Hr./646hijri); după Mustafa Sabaayi, ParticularităŃi uimitoare ale 
civilizaŃiei islamice, Editura Golden, ConstanŃa, 2008, p. 179-192. 
1 Mustafa Sabaayi, ParticularităŃi uimitoare ale civilizaŃiei islamice, Editura Golden, 
ConstanŃa, 2008, p. 155-219. 
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ale islamului, dar economia islamică a continuat să rămână parte a 
studiilor teologice islamice şi nu a devenit o ştiinŃă propriu-zisă decât 
din a doua parte a secolului XX. În prezent, economia islamică este o 
ştiinŃă intens studiată atât de teologii musulmani, cât şi de economiştii 
musulmani, iar Ńările musulmane care s-au grăbit să adopte principiile 
economiei islamice au avut enorm de câştigat. łări care au investit în 
cercetare în domeniul economiei islamice (precum Malaezia sau Arabia 
Saudită) şi au pus în practică o parte din principiile acestui tip de 
economie se pot mândri cu un ridicat nivel de trai, în timp ce Ńări 
precum Egiptul sau Siria, care au neglijat studiul şi aplicarea principiilor 
economiei islamice, au serioase probleme economice, un nivel de trai 
foarte scăzut şi decalaje foarte mari între bogaŃi şi săraci. 

Pentru o mai bună înŃelegere a termenilor de economie islamică şi 
de sistem economic islamic se impune, mai întâi, definirea termenilor de 
economie şi de sistem economic. 

Au existat multe încercări de a defini economia şi de a determina 
scopul acesteia. 

Conform DicŃionarului Explicativ al limbii române economia 
reprezintă: 

„Ansamblul activităŃilor umane desfăşurare în sfera producŃiei, 
distribuŃiei şi consumului bunurilor materiale şi serviciilor.”2 

O definiŃie mai completă a economiei se regăseşte în Collins English 
Dictionary: 

„Economia este o ştiinŃă socială care se ocupă cu producŃia şi 
consumul de bunuri şi servicii şi cu analiza activităŃilor 
comerciale ale unei societăŃi.”3  

Economistul Muhammad Ayub, în lucrarea „ÎnŃelegerea finanŃelor 
islamice” a definit economia ca fiind: 

                                                                                                            
1 łările care au fost supranumite „Tigrii Asiatici” au fost: Coreea de Sud, Taiwan, 
Singapore şi Hong Kong. 
2 Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche, DicŃionarul Expicativ al Limbii Române, EdiŃia 
a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. 
3 Collins English Dictionary – Complete and Unabridged 6th Edition 2003. © William 
Collins Sons & Co. Ltd 1979, 1986 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 
2003; 
http://www.thefreedictionary.com/economics (ianuarie 2010) 
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„o ştiinŃă care se ocupă cu crearea de avuŃie”1 

De-a lungul timpului au existat diverse moduri de a defini economia 
şi obiectivele sale, însă ceea ce este de reŃinut este faptul că economia 
este o ştiinŃă socială2 a opŃiunii, a alegerii şi a alocării resurselor 
insuficiente pentru satisfacerea cerinŃelor individuale şi sociale în 
continuă creştere şi diversificare. Ce, cum, cât şi cine să producă sunt 
întrebările obsedante la care economia este chemată să dea un răspuns 
prompt şi cert. 

Economia islamică este, deci, ştiinŃa care studiază modul în care 
pot fi distribuite resursele şi cum poate fi creată avuŃia, în limitele 
impuse de Şaria (legea islamică). 

Au mai existat şi alte modalităŃi de a defini economia islamică, în 
funcŃie de obiectivele pe care le urmăreşte aceasta. Astfel, S.M. Hasanuz 
Zaman, un laureat în economie islamică de la Banca Islamică pentru 
Dezvoltare, a definit economia islamică astfel: 

„Economia islamică este ştiinŃa aplicării interdicŃiilor şi 
regulilor Şariei care opresc nedreptatea din procesul de 
dobândire şi distribuire a resurselor materiale cu scopul de a 
oferi satisfacŃie indivizilor şi de a le permite să-şi îndeplinească 
obligaŃiile faŃă de Allah şi faŃă de societate”3 

Mokhsin S. Khan, în calitate de economist al FMI (Fondului 
Monetar InternaŃional), a menŃionat, referitor la economia islamică: 

„Pe scurt, termenul de «economie islamică» reprezintă un sistem 
complet care recomandă un model de comportament economic şi 
social pentru toŃi indivizii. Se ocupă cu o scară largă de 
probleme, cum ar fi drepturile de proprietate, un sistem 
stimulativ, alocarea resurselor, tipuri de libertate economică, un 
sistem economic de luare a deciziilor şi un rol important al 
guvernului. Obiectivele imperative ale acestui sistem este 
dreptatea socială şi anumite modele de distribuire a veniturilor 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 32. 
2 Economia este o ştiinŃă socială deoarece are ca scop activitatea umană; 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Economie 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 31. 
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şi a averii şi, prin urmare, politicile economice sunt create 
pentru a se realiza aceste scopuri.”1 

În ce priveşte termenul de sistem economic, conform enciclopediei 
Britannica, acesta este definit ca fiind: 

„Un ansamblu de principii şi tehnici prin care o societate decide 
şi organizează alocarea resurselor economice şi formele de 
proprietate [publică şi/sau privată]”2  

Muhammad Ayub a definit sistemul economic ca fiind „o gândire 
bazată pe o anumită ideologie”3 şi a identificat trei componente ale unui 
sistem economic4: 

1. Forma de proprietate asupra bunurilor şi asupra avuŃiei 
2. Transferul proprietăŃii 
3. Modul de distribuŃie a avuŃiei între oameni 
La aceste componente ale sistemului economic, ar mai trebui 

menŃionată o a patra componentă, la fel de importată ca şi cele 
menŃionate mai sus, şi anume: gradul de implicare a statului în 
economie. 

După modul în care este definit un sistem economic, putem 
concluziona că sistemul economic islamic este un sistem economic care 
se bazează pe principiile islamului. Deci sistemul economic islamic este 
un sistem ce funcŃionează după legile impuse de Şaria. 

Printre caracteristicile distinctive ale acestui sistem sunt: 
• InterdicŃia asupra dobânzii (Riba) 
• Plata Zakatului 
• Evitarea risipei (Israabf) 
• IntervenŃia statului în economie ca un agent ce are menirea de a 

aduce echilibrul pe piaŃă 
Se iveşte întrebarea firească: care este legătura dintre noŃiunea de 

economie şi noŃiunea de sistem economic? Literatura de specialitate nu 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 31. 
2 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/economic+system 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 32. 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 33. 
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oferă un răspuns clar la această întrebare, iar indiciile care se referă la 
această legătură sunt confuze, probabil şi pentru faptul că este greu de 
stabilit o linie de demarcaŃie între cele două. 

Pentru a putea înŃelege care este legătura dintre economie şi 
sistemul economic, trebuie să se Ńină cont de faptul că economia este o 
ştiinŃă, în timp ce sistemul economic reprezintă un ansamblu de 
principii şi tehnici. Deci, se deduce din cele enunŃate anterior că 
sistemul economic islamic este ansamblul de principii şi tehnici 
economice care izvorăsc din Şaria, iar economia islamică este ştiinŃa 
care analizează şi descrie sistemul islamic. 

În concluzie, se poate afirma că atât economia islamică, cât şi 
sistemul economic islamic îşi preiau caracteristicile din Şaria (legea 
islamică). 

2.2 Necesitatea studierii economiei islamice 

În zilele noastre omenirea se confruntă cu paradoxuri 
nemaiîntâlnite până acum. În timp ce în Europa şi pe continentul Nord-
american se înregistrează un nivel de trai extraordinar de ridicat, în 
Ńările din Africa şi din Asia Centrală foametea şi bolile fac ravagii. De 
exemplu, în timp ce unele Ńări, precum Germania sau SUA au atins un 
nivel tehnologic fără precedent, în unele zone izolate de pe glob abia 
dacă s-a depăşit epoca primitivă. 

Contrastele dintre bogaŃi şi săraci şi reducerea diferenŃelor dintre 
păturile societăŃii au constituit o preocupare pentru savanŃi şi filosofi 
încă din cele mai vechi timpuri. Pentru rezolvarea acestei probleme 
oamenii, în special în ultimele secole, au inventat diverse concepte şi 
teorii. Unele dintre aceste idei au avut un impact atât de mare încât au 
dat naştere unor sisteme economice, un exemplu în acest sens este 
sistemul economic comunist care se bazează pe teoriile lui Karl Marx. 

Capitalism, mercantilism, comunism etc, toate aceste „ism-uri” au 
fost implementate pe rând fără vreun rezultat mulŃumitor, deoarece, în 
cele din urmă, în orice formă au fost acestea aplicate, tot au eşuat. 

Comunismul, ca sistem economic, a eşuat total în ultimul deceniu al 
secolului XX, iar în prezent, China –cea mai mare Ńară cu regim politic 
comunist– are un sistem economic capitalist.  
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Capitalismul este, fără doar şi poate, sistemul economic cel mai 
lăudat, sistemul în care mulŃi savanŃi şi-au pus încrederea, dar şi acest 
sistem a înşelat aşteptările adepŃilor săi. Capitalismul în forma sa clasică 
s-a prăbuşit în 1932, în timpul Marii Recesiuni din SUA. Atunci s-a 
dovedit că pieŃele nu au întotdeauna capacitatea de a se autoregla şi că 
intervenŃia statului în economie este necesară, în anumite puncte, 
pentru a se evita destabilizarea unor pieŃe. 

Nici sistemele capitaliste de tip hibrid (capitalism financiar, 
capitalism de stat, capitalism târziu, Neo-Capitalism etc) nu au avut 
rezultate mai bune, dacă este să Ńinem cont de crizele economice care au 
zdruncinat, pe rând, aceste sisteme: criza economică din anii '70 sau  
criza economică de la începutul secolului al XXI-lea. 

Omenirea are nevoie de un sistem economic care să fie simplu de 
aplicat şi care să rezolve problema diferenŃelor, din ce în ce mai mari, 
dintre bogaŃi şi săraci. 

Sistemul economic comunist –aşa cum a fost descris de Marx– era 
unul utopic şi, deci, imposibil de aplicat. Capitalismul este uşor de 
aplicat, dar generează mari diferenŃe între bogaŃi şi săraci. Întrebarea 
care se pune este dacă sistemul economic islamic poate fi aplicat cu 
uşurinŃă în zilele noastre şi dacă acesta poate rezolva problema 
alarmantă a diferenŃelor din ce în ce mai mari dintre diferitele 
categorii sociale. 

Sistemul economic islamic nu este unul utopic. Ca o dovadă în acest 
sens este faptul că el a fost aplicat cu succes din secolul al VII-lea, din 
timpul vieŃii profetului Muhammad (saws), până la căderea Imperiului 
Otoman, în 1924. A dus oare sistemul economic islamic la decăderea 
Imperiului Otoman? Să fie prăbuşirea Imperiului Otoman un eşec al 
sistemului economic islamic?  

Pentru a găsi un răspuns la aceste întrebări trebuie studiat cum şi în 
ce măsură era aplicat sistemul economic islamic în Imperiul Otoman 
înaintea de decăderea sa. În ultima fază a Imperiului Otoman, nu doar 
sistemul economic islamic a fost alterat, ci toate instituŃiile islamice care 
până nu demult reprezentaseră motorul acestui imperiu. Faptul că, în 
acea perioadă, islamul era aplicat într-un mod din ce în ce mai eronat nu 
mai este o noutate. Ascensiunea sectei sufite şi a adepŃilor ei în sânul 
puterii otomane, dezinteresul autorităŃilor otomane din acea perioadă 
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pentru aplicarea principiilor islamice, printre care şi principiile 
economice, sunt binecunoscute. Ca o dovadă a modului defectuos în 
care începuseră să fie aplicată Şaria (legea islamică) este tocmai apariŃia, 
în lumea islamică de la acea dată, a unor mişcări de reformare islamică 
care chemau la urmarea Coranului şi Sunnei, la îndeplinirea binelui şi 
eradicarea răului, la eliminarea ereziilor şi a superstiŃiilor şi la 
respectarea normelor islamice, aşa cum fuseseră ele respectate de 
Profetul Muhammad (saws) şi de companionii săi1. Cel mai cunoscut 
exemplu în acest sens este mişcarea Salafiyya, apărută în secolul al 
XVIII-lea, în Najd2, întemeiată de Muhammad ibn AdbulWahhaab. 

Prăbuşirea imperiului Otoman a avut multe cauze, printre acestea 
se pot număra: cele militare (bătălii care au reprezentat înfrângeri 
răsunătoare), cele strategice (poziŃia geografică dintre Orient şi Occident 
a imperiului şi-a pierdut din importanŃă odată cu marile descoperiri 
geografice), lipsa industrializării, dar poate cea mai importantă în acest 
sens este delăsarea valorilor islamice, valori pe care imperiul fusese 
clădit. Într-un context în care aplicarea Şariei şi a valorilor islamice nu 
se face corespunzător, este cu neputinŃă ca sistemul economic islamic să 
fie implementat corect. Deci, aplicarea sistemului economic islamic nu 
a fost cauza căderii Imperiului Otoman, ci mai degrabă nerespectarea 
sistemului economic islamic şi delăsarea valorilor islamice au fost 
factorii ce au dus la prăbuşirea acestuia. 

Sistemul economic islamic poate fi implementat cu uşurinŃă în zilele 
noastre la fel cum a fost aplicat sute de ani la rând, dar cum rămâne cu 
rezolvarea problemei alarmante a diferenŃelor dintre bogaŃi şi săraci? 
Poate acest sistem să ofere o rezolvare a acestei probleme? Tocmai 
această problemă reprezintă marea diferenŃă dintre capitalism şi 
sistemul economic islamic. Capitalismul neglijează măsurile cu impact 
social. Acesta este şi motivul pentru care în zilele noastre capitalismul 
nu se mai găseşte în forma sa clasică, iar guvernele din Ńările capitaliste 
sunt nevoite să adopte şi măsuri ce aparŃin sistemului socialist 

                                                 
1 Jamaal al-Din M. Zarabozo, The Life, Teachings and Influence of Muhammad ibn Abdul-
Wahhaab (an abriged version), Publisher: The U nder-Secretariat for Publications and 
Research, Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da'wah and Guidance, Riyadh, 
1428H-2007G,  p.89. 
2 Zonă din estul Arabiei Saudite 
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(înfiinŃarea de sindicate, intervenŃia statului în economie, ajutarea 
păturilor sociale defavorizate etc). 

Sistemul economic islamic are propriile instrumente şi măsuri, 
multe nemaiîntâlnite la celelalte sisteme, pentru a contracara 
acumularea de bogăŃie în mâinile celor puŃini. Zakatul, interzicerea 
Ribei (prin Riba se înŃelege şi dobânda de orice fel), interzicerea 
monopolului, pedepsele aspre pentru cei care recurg la fapte antisociale 
(furt, înşelăciune etc.) sunt doar câteva dintre măsurile pe care sistemul 
islamic le are la îndemână pentru a diminua diferenŃele dintre bogaŃi şi 
săraci. 

În comparaŃie cu celelalte sisteme economice, sistemul economic 
islamic mai are un atu, şi anume că înŃelege şi acceptă fiinŃa umană aşa 
cum este ea. Ca o dovadă în acest sens, în Coran, Allah spune că omul 
este slab: 

„(…) căci omul a fost creat slab”1 

Islamul acceptă omul ca fiind slab, dar pentru a determina fiinŃa 
umană să ducă o viaŃă echilibrată, islamul îl îndrumă pe om spre fapte 
bune, motivându-l să le facă, dar ,în acelaşi timp, îl descurajează pe 
acesta să facă fapte rele: 

„Cât despre aceia care cred şi plinesc fapte bune, acestora le va 
acorda răsplată din belşug, pe care o va mai şi spori cu harul 
Său. Cât despre cei care sunt semeŃi şi trufaşi, acestora le va 
rândui pedeapsă dureroasă şi nu vor afla pentru ei, în afară de 
Allah, Ocrotitor şi Ajutor.”2 

Deci, avantajul sistemului islamic este că înŃelege omul aşa cum 
este el: format din suflet şi trup şi cu toate neajunsurile şi calităŃile lui. 
În timp ce toate celelalte sisteme economice nu se preocupă decât de 
bunăstarea materială, sistemul economic islamic nu neglijează nici 
psihicul fiinŃei umane. Acesta este şi motivul pentru care etica, 
distribuirea veniturilor şi alte asemenea aspecte ocupă un loc deosebit 
de important în studiul economiei islamice. 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nisa (4), versetul 28. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nisa (4), versetul 173. 
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Revenind la întrebarea de ce este nevoie să studiem economia 
islamică? 

Pentru musulmani, implementarea şi respectarea economiei 
islamice, reprezintă atât un izvor de fapte bune, dar şi o revenire la 
tradiŃiile şi principiile islamice. În condiŃiile în care Ńări precum Japonia 
sau Tigrii Asiatici s-au putut relansa economic fără să renunŃe la valorile 
lor naŃionale, ba mai mult aceste Ńări au făcut din valorile lor naŃionale 
un avantaj pe baza căruia au devenit mai prospere, şi lumea islamică are 
de învăŃat din experienŃa acestor Ńări. Aşa încât, prin cercetarea şi 
aplicarea economiei islamice, musulmanii pot învăŃa cum să-şi clădească 
prosperitatea pe baza principiilor islamice, transformându-le într-un 
avantaj competitiv. 

Pentru nemusulmani, sistemul economic islamic poate oferi 
răspunsuri simple şi uşor de aplicat la multe probleme care frământă în 
special lumea occidentală. Sistemul de taxe, distribuirea veniturilor, 
etica în afaceri sunt doar câteva din aspectele de pe urma căreia 
economiştii nemusulmani ar putea trage învăŃăminte. De fapt, nu ar fi 
prima dată când lumea occidentală ar trage învăŃăminte de pe urma 
islamului. MulŃi istorici consideră scrierile gânditorilor musulmani ca 
un factor declanşator pentru Renaşterea din Italia din secolul al XIV-lea.  

2.3. Trăsături esenŃiale ale sistemului economic islamic în 
comparaŃie cu sistemul economic comunist şi cu cel capitalist 

O comparaŃie între sistemul economic islamic şi alte sisteme 
economice va evidenŃia mai bine trăsăturile sistemului economic 
islamic. 

În ce priveşte sistemul economic capitalist, baza ştiinŃifică a 
acestuia a fost „clădită” în secolul al XVIII-lea de economistul englez, 
Adam Smith, în cartea „O cercetare asupra naturii şi cauzelor avuŃiei 
naŃiunilor”1. În această lucrare, el vorbea despre faptul că preŃurile de pe 
o piaŃă se pot regla singure în funcŃie de cererea şi oferta de pe acea 
piaŃă. El a numit acest fenomen prin care pieŃele autoreglează, „mâna 
invizibilă”. O altă idee emisă de Adam Smith a fost aceea că oamenii 

                                                 
1 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
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sunt prin natura lor egoişti, individualişti şi lacomi şi că tocmai aceste 
atribute îi vor determina pe oameni să muncească mai mult şi să fie mai 
eficienŃi ca să poată câştiga cât mai mult. În concepŃia lui, tocmai 
lăcomia şi egoismul sunt factorii care îi determină pe indivizi să 
muncească şi să fie competitivi, iar maximizarea profitului este scopul 
suprem al fiecărui individ şi a fiecărei companii. De asemenea, în 
capitalism individualismul este la mare preŃ, astfel încât binele şi 
libertăŃile individului devin mai importante decât binele comunităŃii. 
Acest fapt poate să-i facă pe mulŃi să sufere, în detrimentul câtorva 
favorizaŃi. 

La polul opus acestor idei, se află sistemul economic comunist. Baza 
comunismului a fost pusă de Karl Marx în secolul al XIX-lea. Acest 
sistem a apărut ca o reacŃie la exploatările la care erau supuşi cei săraci 
în sistemul capitalist. La o analiză mai atentă a sistemului economic 
comunist, se poate observa că acesta nu este un sistem nou, ci este doar 
opusul sistemului capitalist. Dacă în capitalism oamenii erau mânaŃi de 
egoism, de individualism şi de lăcomie, în comunism se spune că 
oamenii ar trebui să fie mânaŃi de altruism, spiritul colectivităŃii şi de 
generozitate. Karl Marx a mers atât de departe încât a creat o lume 
utopică în care avuŃia nu se află în mâinile indivizilor, ci toŃi oamenii 
sunt egali, proprietatea colectivă înlocuind proprietatea privată. O lume 
imaginară asemănătoare a mai fost descrisă şi de Thomas Moore în 
cartea „Utopia” şi Thomaso Campanella în „Cetatea Soarelui”, dar 
trecerea veacurilor a dovedit că această ideea poate exista doar la nivel 
imaginar. 

Sistemul economic islamic nu urmăreşte să se opună unui alt sistem 
economic, ci este un sistem economic de sine stătător. Bazele acestui 
sistem au fost puse de Profetul Muhammad (saws) prin intermediul 
revelaŃiilor divine. Enciclopedia Wikipedia consideră acest sistem nu ca 
pe un sistem separat de capitalism, ci ca pe o formă a capitalismului1. 
Acest lucru este cât se poate de fals. Dacă între cele două sisteme există 
asemănări, nu înseamnă neapărat că unul trebuie să se includă în 
celălalt. Legile pe care se bazează economia islamică au fost scrise în 
secolul al VII-lea, în timpul vieŃii Profetului (saws), pe când capitalismul 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_capitalism (2010) 
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teoretic şi comunismul au apărut abia în secolul XVII, respectiv XIX. Ar 
trebui să nu Ńinem cont de „data naşterii” teoretice a acestor sisteme, ca 
să afirmăm că între ele există o relaŃie de incluziune.  

În realitate, aceste trei sisteme economice sunt sisteme de sine 
stătătoare, iar între ele există o relaŃie de intersecŃie, deoarece sistemul 
economic islamic are puncte comune atât cu sistemul capitalist, cât şi cu 
sistemul economic comunist. Aspectele comune şi diferenŃele principale 
dintre aceste trei sisteme economice vor fi evidenŃiate pe parcursul 
lucrării de faŃă. 

2.3.1. Economia islamică – calea de mijloc 

Islamul nu propovăduieşte un mod de viaŃă aspru, precum modul 
de viaŃă creştin din mânăstiri, şi nici nu atribuie vieŃii din această lume o 
valoare atât de mare, precum o face civilizaŃia occidentală din zilele 
noastre.1 În timp ce în viziunea creştină viaŃa pământească nu are nicio 
valoare (ceea ce contează fiind doar viaŃa de apoi), în viziunea 
materialistă din Occident –spre deosebire de creştinism– este adorată 
această viaŃă în acelaşi fel în care un gurmand adoră mâncarea: el o 
mănâncă cu poftă, dar nu are respect pentru aceasta.2 Spre deosebire de 
aceste moduri de a gândi, conform islamului această viaŃă trebuie privită 
cu mult calm şi respect: islamul nici nu adoră această viaŃă, dar nici nu o 
tratează cu dispreŃ. Conform islamului, viaŃa în această lume este doar 
un stadiu către existenŃa superioară, care este viaŃa de apoi.3 Deoarece 
această viaŃă este doar un stadiu în existenŃa unui om, acesta nu are 
dreptul să trateze acest stadiu cu neglijenŃă, dar nici nu trebuie să facă 
din acest stadiu un scop în sine, preocupându-se doar de bunăstarea din 
această lume. Prosperitatea materială este dezirabilă în islam, dar ea nu 
trebuie transformată în principalul obiectiv al acestei vieŃi, musulmanul 
având datoria să trateze fiecare stadiu al existenŃei sale cu respect: 

                                                 
1 Muhammad Asad, The Spirit of Islam, The Islamic Foundation, Leicester, United 
Kingdom, 1980/1400, p. 13. 
2 Idem 
3 Idem, p. 14. 
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„Doamne, fă-ne nouă parte bună în această lume şi parte bună 
în Lumea de Apoi” 1  

Deci, Islamul are menirea de a-l învăŃa pe om cumpătarea, pentru 
ca acesta să poată duce o viaŃă echilibrată şi, în acest fel, să stea departe 
de extremele care pot face rău atât corpului, cât şi psihicului. 

Astfel, musulmanul trebuie să fie cumpătat în tot ceea ce face, 
deoarece Allah a spus în Coran: 

„Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătata, pentru ca 
să fiŃi martori în legătură cu oamenii şi pentru ca Profetul să fie 
martor în legătură cu voi. (…)”2 
„SunteŃi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni. 
Voi porunciŃi ceea ce este drept şi opriŃi ceea ce este nedrept şi 
credeŃi în Allah. (…)”3 

De asemenea, conceptul de cumpătare se întâlneşte şi în Sunna: 

„Sa`d ibn Abi Waqqas (ra) relatează că el l-a auzit pe Trimisul 
lui Allah (saws) zicând: Allah iubeşte pe slujitorul credincios, 
modest şi cumpătat.”4 

Deci, cumpătarea trebuie să se regăsească în toate aspectele vieŃii 
musulmanilor. În ceea ce priveşte aspectele economice ale vieŃii unui 
musulman, în continuare sunt prezentate câteva dintre extremele de 
care musulmanii trebuie să stea departe: 
 

ExtravaganŃa 
ExtravaganŃa este o extremă nocivă în viaŃa unei persoane, deoarece 

aceasta creează, în primul rând, o risipă inutilă de resurse. Islamul 
îndeamnă la moderaŃie, iar această extremă se opune pragmatismului 
islamic. Aşadar, extravaganŃa nu este tolerată, indiferent în ce aspect al 
vieŃii s-ar regăsi: economie, alimentaŃie, îmbrăcăminte, finanŃe, 
construcŃii etc. 

 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 201. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 143. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura `Al-`Imran (3), versetul 110. 
4 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.600, p. 208. 
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Allah spune în Coran: 

„Aceia care, când cheltuiesc, nu sunt nici risipitori, nici zgârciŃi, 
ci fac aceasta cu măsură”1 

Profetul Muhammad (saws) a spus: 

„MâncaŃi, beŃi, plătiŃi sadaqa (pomană), şi purtaŃi haine atât 
timp cât nici extravaganŃa, nici mândria nu se amestecă cu 
acestea (mâncatul, băutul, sadaqa, îmbrăcămintea).”2 
„Oricine mănâncă şi bea cu ustensile din aur şi argint într-
adevăr îşi umple stomacul cu focul iadului”3 
„'Ali (ra) a relatat: L-am văzut pe Trimisul lui Allah (saws) 
Ńinând o bucată de aur în mâna stângă şi o bucată de mătase în 
mâna dreaptă. Apoi, el a zis: Nu este legiuit pentru bărbaŃii ce 
mă însoŃesc, să poarte acestea două.”4 
„Hudhaifa (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) ne-a 
interzis să mâncăm sau să bem din vase de aur sau argint şi să 
ne înveşmântăm cu brocart ori mătase, sau să şedem pe ele.”5 
„Abu Musa al-Aş'ari (ra) a relatat că Profetul (saws) a zis: Este 
legiuit ca soŃiile însoŃitorilor mei să poarte aur şi mătase, dar nu 
este legiuit pentru bărbaŃi.”6 
„Abu Malik (ra) a relatat, cu acordul tatălui său, că Trimisul lui 
Allah (saws) a interzis folosirea pieilor de animale sălbatice.”7 
„Mu'adh ibn Anas (ra) relatează că Trimisul lui Allah (saws) a 
zis: Cine poartă veşminte scumpe şi renunŃă la ele din umilinŃă, 
în Ziua JudecăŃii va fi chemat de către Allah. El va avea 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Furqan (25), versetul 67. 
2 Narat de Ahmad, Al-Nasa'i, Ibn Majad, Al-Hakim sub autoritatea lui Ibn 'Amr, clasificat 
ca hadis bun. 
Yusuf al-Qaradawi, Hygiene in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, Egypt, 
1424AH/2003AC, p. 23. 
3 Narat de Al-Nasa'i şi Al-Hakim sub autoritatea lui 'Ammar ibn Yasir, Sahih aj-Jami' as-
Saghirr, nr. 1301. 
Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 42. 
4 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr. 810, p. 263.  
5 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr. 812, p. 263. 
6 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr. 811, p. 263. 
7 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr. 815, p. 264. 
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îngăduinŃa să aleagă oricare dintre veşmintele credinŃei, care-i 
sunt pe plac.”1 

Mai sus au fost prezentate doar câteva dintre hadisurile care 
interzic utilizarea unor lucruri luxoase, lucruri care sunt fie inutile, fie 
primejdioase pentru fiinŃa umană. În această categorie se încadrează 
vesela din aur şi argint sau podoabele din aur pentru bărbaŃi. Cheltuind 
pe astfel de obiecte nefolositoare, oamenii îşi risipesc o parte din avere 
care ar putea fi folosită în mod fructuos pentru alte scopuri.  

Interzicerea utilizării bunurilor de lux poate ajuta la depăşirea 
oribilei crize existente între standardele de trai ale diverselor pături 
sociale, creând o atmosferă de armonie între oameni de clase sociale 
diferite.2 

Atunci când lucrurile sunt folosite pentru înfrumuseŃare şi glorie cu 
scopul de a-i impresiona pe ceilalŃi, o mare parte din venitul naŃional al 
unei Ńări este cheltuit în scopuri inutile, lipsindu-i pe cei săraci de 
nevoile de bază. 

De-a lungul istoriei regii şi împăraŃii s-au întrecut în construirea de 
monumente care să le aducă gloria atât în faŃa duşmanilor lor, cât şi în 
faŃa generaŃiilor viitoare. De la piramidele Egiptului antic şi până la 
zgârâie-norii din zilele noastre, toate aceste clădiri megalomane au 
„cerut” tribut multe vieŃi omeneşti şi au generat o risipă enormă de 
resurse care ar fi putut fi utilizate în alte sectoare ale economiei. 
Asemenea clădiri extravagante, care sunt construite doar pentru a 
satisface mofturile şi orgoliile unei persoane sau ale unui mic grup de 
persoane sunt interzise în islam. 

„(…) Când vei vedea persoane desculŃe, dezbrăcate, şi inculte 
(ignorante şi nesăbuite) ca stăpânitori pe pământ - acela este 
unul din semnele Ceasului (Zilei de Apoi) şi când vei vedea 
păstorii cămilelor negre triumfători în construcŃii - acela este 
unul din semnele Ceasului (Zilei de Apoi) (…)”3 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr. 805, p. 262. 
2 Liga Islamiă şi Culturală din România, Semnele Zilei de Apoi, Editura Islam, 2004, p. 
105. 
3 Sahih Muslim, Kitab al-Iman (001), 0006. În Sahih Muslim, Kitab al-Imam (001), 0004 
se relatează ceva asemănător. 
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Nici moscheile nu se abat de la această regulă. Deşi moscheile sunt 
mai mult decât nişte edificii religioase –jucând un rol social foarte 
important deoarece reprezintă nucleul comunităŃii (sunt locul în care 
musulmanii se roagă împreună, sunt centre de educaŃie, sunt locul unde 
comunitatea se adună pentru a dezbate şi rezolva probleme etc)– 
acestea nu se abat de la interdicŃia asupra extravaganŃei. Profetul 
Muhammad (saws) a avertizat ummah (comunitatea islamică) asupra 
pericolului reprezentat de rivalitatea în ornamentarea moscheilor prin 
decoraŃiuni extravagante: 

„Anas a relatat că Profetul (saws) a spus: Ceasul nu va veni 
până ce oamenii nu se vor lua la întrecere în decorarea 
moscheilor.”1 
„Ibn Abbas a relatat că Mesegerul lui Allah a zis: <<Nu mi s-a 
poruncit să construiesc moschei înalte>>. Ibn Abbas a adăugat: 
Cu siguranŃă voi le veŃi împodobi aşa cum au făcut evreii şi 
creştinii.”2 

Referitor la construirea moscheilor, Allah spune în Coran: 

„[Aprinsă este ca o lumină] în case care a îngăduit Allah să fie 
înălŃate şi în care este pomenit numele Său. În ele îi aduc Lui 
laudă dimineaŃa şi seara/ BărbaŃi pe care nici negoŃul nici 
marfa nu-i împiedică de la pomenirea lui Allah, de la împlinirea 
Rugăciunii şi de la plata Zakatului, care se tem de o Zi când 
inimile şi privirile lor vor fi tulburate”3 
„Ci întreŃin moscheile lui Allah doar aceia care cred în Allah şi în 
Ziua de Apoi, împlinesc Rugăciunea, dau Zakat şi nu se tem 
decât de Allah. Poate că aceia vor fi bine călăuziŃi!”4 

Zgârcenia 
Zgârcenia trezeşte în sufletul omului unele dintre cele mai 

condamnabile defecte. Un om zgârcit iubeşte bunăstarea şi din acest 

                                                 
1 Relatat de Abu Dawud, ibn Hibban şi ibn Majah. Liga Islamiă şi Culturală din România, 
Semnele Zilei de Apoi, Editura Islam, 2004, p. 108. 
2 Sahih Bukhari, Kitab al-Salat (002), 0448. Relatat de Abu Dawud (448), acest hadis a 
fost clasat ca Sahih de al-Albaani în Saheeh Abi Dawood, www.islamqa.com/en/ref/97497 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nur (24), versetele 36,37. 
4 Coranul- traducerea sensurilor, Sura At-Tawba (9), versetul 18. 
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motiv devine egoist, aspru, urmărind doar interese materiale. Toate 
aceste defecte generate de zgârcenie duc la distrugerea umană.1 

Referitor la zgârcenie, Allah spune în Coran: 

„Aceia care, când cheltuiesc, nu sunt nici risipitori nici zgârciŃi, ci 
fac aceasta cu măsură”2 
„Acelora care sunt zgârciŃi şi-i îndeamnă pe oameni la zgârcenie 
şi ascund ceea ce le-a dăruit Allah din harul Său, le-am pregătit 
necredincioşilor pedeapsă umilitoare.”3 

Zgârcenia este unul din semnele Zilei de Apoi. Profetul Muhammad 
(saws) i-a avertizat pe musulmani cu privire la intensificarea şi 
răspândirea acestui flagel: 

Abu Huraira a relatat: Mesagerul lui Allah (saws) a zis: „Timpul 
va trece cu repeziciune, se vor înfăptui mai puŃine fapte bune, (în 
inima oamenilor) se va instala zgârcenia şi se vor înmulŃi Harj-
ul”. Ei au întrebat: „Ce este Harj?” El a răspuns: „(Înseamnă) 
crimă, omor.”1 

Însă sistemul economic islamic are instrumentele necesare pentru a 
combate încercarea (fitna) creată de zgârcenie. Zakatul este un 
instrument menit să combată sărăcia generată de zgârcenia şi lăcomia 
celor bogaŃi. Acest instrument este extrem puternic, deoarece are un 
caracter obligatoriu pentru orice musulman. Deşi Allah a poruncit plata 
Zakatului oricărui musulman a cărui avere trece de un anumit prag 
(nisaab), totuşi în statele neislamice pot exista musulmani care 
păcătuiesc prin neplata Zakatului, însă în Ńările islamice nimeni nu se 
poate abate de la plata acestuia, deoarece un stat islamic poate recurge 
chiar şi la război împotriva acelor cetăŃeni musulmani care refuză plata 
Zakatului. Este important de menŃionat că Zakatul este un instrument 
care se regăseşte doar în sistemul economic islamic, niciun alt sistem 
economic nu are măcar vreun instrument asemănător. 

Un alt instrument care are menirea de a lupta împotriva sărăciei 
generate de zgârcenie este Sadaqa (Milostenia, DonaŃia). Acest instrument nu 

                                                 
1 Liga Islamiă şi Culturală din România, Semnele Zilei de Apoi, Editura Islam, 2004, p. 91. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Furqan (25), versetul 67. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nisa (4), versetul 37. 
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este unic sistemului islamic, el se regăseşte şi în creştinism, iar de aici a fost 
preluat şi de alte sisteme economice. Deşi nu are un caracter obligatoriu, 
totuşi în sistemul economic islamic Sadaqa rămâne un instrument puternic în 
lupta împotriva sărăciei generate de zgârcenie, deoarece există un număr 
foarte mare de versete din Coran şi de hadisuri cere îi îndeamnă pe 
musulmani să dea Sadaqa, ca de exemplu: 

„Şi pentru tot ceea ce dăruiŃi voi (pe calea lui Allah), El vă va da vouă 
în schimb, căci El este cel mai bun dintre îngrijitori.”2 
„Deci, fiŃi cu frică de Allah atât cât puteŃi, ascultaŃi, fiŃi supuşi şi 
dăruiŃi spre binele sufletelor voastre! Iar aceia ale căror suflete vor fi 
ferite de zgârcenie, aceia sunt cei care vor izbândi.”3 
„Abu Umama (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: Cel 
care nici nu ia parte la luptă şi nici nu echipează un războinic, nici nu 
are grijă de familia lui, va fi lovit de nenorociri grozave în Ziua 
JudecăŃii.”4 
„`Adiyy ibn Haatim a spus: Eu l-am auzit pe Profet(saws) zicând: 
Oricine dintre voi poate să se păzească de Foc (Focul Iadului), chiar şi 
cu jumătate de curmală (dând milostenie jumătate de curmală), să 
facă astfel.”5 

BogăŃia neîmpărtăşită cu ceilalŃi 
În islam, bogăŃia este permisă, dar o persoană nu trebuie să transforme 

bogăŃia într-un scop. Totuşi, datorită lăcomiei pe care fiinŃa umană are 
tendinŃa să o manifeste, se poate întâmpla ca omul să facă din bogăŃie scopul 
existenŃei sale. Deci, bogăŃia reprezintă o fitna (încercare) pe care omul o trece 
cu bine dacă o împărtăşeşte cu ceilalŃi sau nu trece în cazul în care devine 
lacom şi zgârcit: 

„Deoarece Allah va dat vouă bogăŃie, (atunci) să vadă El efectele 
(semnele) BunăvoinŃei şi Darurilor Sale asupra voastră.”6 

                                                                                                            
1 Relatat de Bukhari; Liga Islamiă şi Culturală din România, Semnele Zilei de Apoi, Editura 
Islam, 2004, p. 91. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Saba` (34), versetul 39. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura At-Taghabun (64), versetul 16. 
4 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.1353, p.388. 
5 Al-Bukhari (1347), Al-Muslim (1016); www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340. 
6 Relatat de Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`I şi al-Hakim sub autoritatea tatălui lui Abu al-
Ahwas, Sahih aj-Jami` As-Saghir. Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the 
Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, Egypt, 1426AH/2005AC, p. 42. 
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„'Amr ibn Şu'aib (ra) a relatat, cu acordul tatălui şi bunicului său, că 
Trimisul lui Allah (saws) a zis: Lui Allah îi este foarte plăcută vederea 
semnelor binecuvântărilor Sale asupra Slujitorului Său.”1 
„Ka’b ibn Malik (ra) relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah 
(saws) spunând: Doi lupi flămânzi, trimişi în mijlocul unei turme de 
oi, nu sunt mai dăunători decât este lăcomia omului pentru avere şi 
faima pentru religia lui.”2 

Dobânda este un instrument economic care a apărut din lăcomia celor 
bogaŃi de a-şi spori averile pe seama celor săraci. Prin intermediul dobânzii, 
cei bogaŃi devin şi mai bogaŃi, iar cei săraci devin mai săraci. În plus, cei care 
beneficiază de pe urma dobânzii se transformă în nişte paraziŃi pentru 
societate, deoarece ei nu depun nicio activitate, ci trăiesc pe seama muncii 
celor mai săraci care împrumută banii de la ei. Dobânda, prin funcŃia ei de a 
centraliza avuŃia în mâinile unei minorităŃi reprezintă un inamic în calea 
distribuirii echitabile a averii. Ca urmare, dobânda a fost interzisă în islam. 
Prin această măsură se închid porŃile lăcomiei celor bogaŃi. Mai mult decât 
atât, prin obligativitatea plăŃii Zakatului cei bogaŃi sunt nevoiŃi să împartă o 
parte din averea lor cu cei săraci. În acest sens Allah spune în Coran: 

„Ceea ce voi daŃi cu dobândă pentru ca să se mărească pe seama 
averii oamenilor nu va spori la Allah, însă aceia care oferă Zakat, 
dorind îndurarea lui Allah, aceia vor avea îndoit.”3 

Deci, interzicerea dobânzii şi obligativitatea de a plăti Zakatul sunt 
trăsături unice ale economiei islamice care au scopul de a lupta împotriva 
lăcomiei. 

Pe de cealaltă parte, capitalismul a dat frâu liber lăcomiei. Dobânda 
reprezintă inima finanŃelor în acest sistem. TradiŃia creştină se opune 
asupririi celor slabi, şi implicit nu este de acord nici cu folosirea dobânzii, însă 
sistemul capitalist a reuşit să pervertească într-un asemenea fel minŃile 
creştinilor din occident încât nimeni nu mai vede ceva rău în utilizarea 
dobânzii. Odată cu utilizarea la scară largă a acestui instrument (a dobânzii) 
diferenŃele dintre Ńările bogate şi cele sărace s-au amplificat. Când Ńările 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.806, p.262. 
2 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.488, p.176. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Ar-Rum (30), versetul 39. 
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sărace care au primit credite cu dobândă pentru a se dezvolta şi nu au reuşit 
să plătească înapoi datoriile, acestora li s-a cerut să plătească penalităŃi. Aşa 
se face că datoriile Ńărilor sărace continuă să crească datorită dobânzilor. 

Altruismul reprezintă o calitate care nu-şi găseşte locul în literatura 
economică capitalistă, în schimb „maximizarea profitului” reprezintă Ńelul 
suprem în gândirea capitalistă. Aşa se face că, în Ńările care au optat pentru 
acest sistem, economia a devenit o „junglă” din care doar cel mai puternic 
scapă. 

Sistemul economic comunist, deşi, pretinde că doreşte să-i protejeze 
oamenii, totuşi nu a închis porŃile lăcomiei prin interzicerea dobânzii. Însă, 
prin politicile sociale ale statelor comuniste se reuşeşte o mai bună distribuire 
a veniturilor între cetăŃenii aceleiaşi Ńări. Însă la nivel mondial, problema 
distribuŃiei neechitabile a veniturilor persistă, deoarece răul nu a fost tăiat de 
la rădăcină prin interzicerea dobânzii. Aşa se face că state comuniste pot 
acorda în continuare credite altor state mai sărace, iar în felul acesta se 
creează decalaje între aceste Ńări. 

În acord cu cele menŃionate mai sus, România a reprezentat un 
„laborator” în care s-a aplicat şi sistemul economic comunist şi sistemul 
capitalist.  

Este adevărat că România nu a trăit experienŃa unui sistem economic 
islamic, dar pentru a sublinia cât de importantă este reducerea diferenŃelor 
dintre cei bogaŃi şi cei săraci prin măsuri de protecŃie socială este interesant 
de văzut cum se resimt aceste măsuri la nivelul cetăŃenilor într-un stat care le-
a dat importanŃă (cum este cazul statului comunist român) şi un stat care 
neglijează aceste măsuri sociale (cum este cazul statului român din zilele 
noastre). 

Astfel, cu ocazia sărbătoririi a douăzeci de ani de la RevoluŃia din 
decembrie 19891, Ziarul „Jurnalul NaŃional” a comandat o cercetare 
sociologică efectuată de CURS2 pentru a vedea cum trăiesc românii după 
douăzeci de ani de capitalism. Rezultatele cercetării au fost 
surprinzătoare: 

                                                 
1 În România a avut loc în decembrie 1989 o revoluŃie în urma căreia regimul comunist a 
fost înlocuit cu un regim democratic. Noul regim avea să adopte sistemul economic 
capitalist. 
2 Center for Urban and Regional Sociology 
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„După 20 de ani, pericolele politice de care se temeau 
românii înainte de 1989 au fost înlocuite de cele economice, 
arată un nou capitol din cercetarea sociologică realizată de 
CURS în exclusivitate pentru Jurnalul NaŃional. Astfel, 
înainte de 1989 frica socială era generată prioritar de 
activiştii de partid, regimul comunist, de Securitate, de 
MiliŃie şi de informatorii acestor instituŃii, fiind foarte puŃini 
cei care se temeau atunci de evenimente economice nefaste, 
precum pierderea locului de muncă. Astăzi pondera 
factorilor declanşatori de frică socială este de natură 
economică: colaps economic, adâncirea crizei economice, 
lipsa locurilor de muncă pentru tineri, inflaŃie, şomaj.”1 

În continuare vom prezenta diagrama la una din întrebările acestui sondaj: 
 

PuteŃi spune care este pericolul (evenimentul social) de care vă 
temeŃi dumneavoastră cel mai mult? 

 
 
 
 

                                                 
1 Jurnalul NaŃional, 6 noiembrie 2009, pag 1. 
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Sărăcia 
Sărăcia şi bogăŃia neîmpărtăşită cu ceilalŃi sunt feŃele aceleiaşi 

monede. Acestea două sunt interdependente şi pe cât cei bogaŃi devin 
mai lacomi şi mai zgârciŃi şi acumulează din ce în ce mai multe resurse, 
pe atât cei săraci devin şi mai săraci şi se zbat şi mai mult în mizerie. 

În secolul în care omenirea are navete spaŃiale şi sateliŃi cu care 
explorează planete îndepărtate ale universului, în secolul vitezei în care 
o persoană de pe un alt continent se află doar la câteva click-uri distanŃă 
de o alta, mulŃumită internetului, într-un astfel de secol sărăcia ar fi 
trebuit să facă parte din trecutul îndepărtat al omenirii. Din păcate, 
realitatea este mult diferită, iar sărăcia extremă este mai prezentă şi mai 
înspăimântătoare decât a fost vreodată. Aşa se face că potrivit 
statisticilor Băncii Mondiale din 20081: 

� 25.2% (1,374 miliarde de oameni) din populaŃia globului trăia 
cu mai puŃin de 1,25$ pe zi, în 2005. 

� 47% (2,562 miliarde de oameni) din populaŃia globului trăia cu 
mai puŃin de 2$ pe zi, tot în 2005. 

Cauzele acestei situaŃii dramatice sunt multe. Printre acestea se 
numără: sistemul de finanŃare folosit în prezent la nivel internaŃional 
(acesta este bazat pe dobândă, iar în felul acesta cresc datoriile celor 
săraci către cei bogaŃi), politica de liberalizare a comerŃului susŃinută de 
OrganizaŃia Mondială a ComerŃului (în felul acesta Ńările sărace nu-şi 
pot „apăra” produsele naŃionale prin taxe vamale, astfel că produsele lor 
nu fac faŃă concurenŃei venite din partea produselor industriale mai 
ieftine, ale statele dezvoltate), ignoranŃa celor bogaŃi faŃă de suferinŃele 
celor săraci etc. 

Este bine ştiut că în perioade de criză creşte cererea pentru bunuri 
inferioare şi scade cererea pentru bunuri superioare. Mai precis, 
oamenii sunt mai interesaŃi cum să-şi umple stomacul, decât să-i 
intereseze de principii de morală şi etică. Deci, sărăcia stârneşte în om 
instinctul de a supravieŃui cu orice preŃ, iar în vremuri grele este posibil 
ca un om care nu are nici ce mânca să se preteze la fapte josnice (furt, 
jaf, înşelătorie, prostituŃie etc) pentru a-şi procura hrana. Din nefericire, 

                                                 
1 The World Bank, Poverty Data, A supplement to World Development Indicators 2008, 
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/WDI08supplement12
16.pdf 
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în cazuri extreme, printre efectele negative ale sărăciei se numără şi 
crima. De exemplu, unii arabi în perioada de dinainte de islam (în al-
jahiliyyah) îşi ucideau copii de frica sărăciei. Din păcate, însă, asemenea 
practici se întâlnesc şi în zilele noastre într-o Ńară europeană precum 
România. Conform cotidianului „Ziarul de Iaşi” un caz de acest fel s-a 
înregistrat în februarie 2010 la groapa de gunoi din Haret, a oraşul 
Mărăşeşti, când a fost găsit trupul unui nou născut îngheŃat1. Un caz 
similar a avut loc la sfârşitul anului 2009 în cartierul Bartolomeu din 
oraşul Braşov, când un bebeluş a fost găsit mort într-un sac menajer 
dintr-un container2. Din păcate, există multe asemenea cazuri, iar 
România nu este singura Ńară în care au fost semnalate astfel de situaŃii. 
Dacă la aceste cazuri mai adăugăm şi avorturile, care în Occident sunt 
percepute ca fiind ceva obişnuit, atunci numărul copiilor ucişi depăşeşte 
orice imaginaŃie. Această practică a fost interzisă de Allah în Coran: 

„Şi nu vă omorâŃi copiii voştri de frica sărăciei! Noi le vom 
asigura cele de trebuinŃă (lor) cât şi vouă. Omorârea lor este un 
păcat mare!”3 

Tocmai de aceea islamul consideră periculoasă starea de sărăcie 
extremă, iar pe cei care ajung în această stare pe de o parte le cere să fie 
răbdători şi să îndure neajunsurile cu onoare, iar pe de cealaltă parte îi 
încurajează să iasă din sărăcie prin muncă cinstită. 

Deci, potrivit islamului, sărăcia este o pedeapsă4 pe care Allah o 
trimite celor care au deviat sau au refuzat să se supună Lui: 

„Allah dă spre pildă o cetate: ea a fost în siguranŃă şi în linişte, 
venind spre ea cele de trebuinŃă pentru vieŃuire din toate părŃile 
cu prisosinŃă; apoi ea s-a arătat nemulŃumitoare faŃă de 
binefacerile lui Allah şi Allah a făcut-o să guste veşmântul 

                                                 
1 Raluca Manolache, Bebelus inghetat, gasit la gunoi, Ziarul de Iaşi, 10.02.2010, 
http://www.ziaruldeiasi.ro/regional/focsani/bebelus-inghetat-gasit-la-gunoi~ni64rs 
2 Mihaela Grădinar, Bebeluş aruncat la gunoi, Monitorul Expres, 06.11.2009, 
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=index&a=citeste&s_id=82140 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-`Isra` (17), versetul 31. 
4 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, Islamic INC Publishing& 
Distribution, Cairo,Egiypt,1997, p.4. 
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foametei şi spaimei, [ca pedeapsă] pentru ceea ce au săvârşit 
[locuitorii ei].”1 

De asemenea, sărăcia poate fi şi o încercare (fitna) de la Allah. Prin 
aceasta Allah încearcă statornicia credinŃei unei persoane. În acest sens 
este cunoscut exemplul profetului Iov2 (as) care este menŃionat atât în 
Coran, cât şi în Biblie. Ibn Kathir scria referitor la profetul Iov (as): 

„ExegeŃii şi istoricii au spus că Iov a fost o persoană înstărită. 
Avea nenumărate cirezi de vite, turme de oi, sclavi şi slujitori, 
precum şi vaste terenuri şi proprietăŃi. A avut mulŃi copii. 
ToŃi copii i-au fost luaŃi însă. Şi el a fost lovit de nenumărate 
feluri de boli care i-au afectat toate părŃile corpului în afară de 
inimă şi grai, cu care-L pomenea pe Allah. A rămas răbdător şi 
cu credinŃă dreaptă în Îndurarea lui Allah. 
(…) Povestea lui Iov este o pildă pentru toŃi cei asupra cărora se 
abate o nenorocire asupra trupului, averii sau familiei lor. 
Fiecare trebuie să urmeze exemplul lui Iov la vreme de năpastă 
şi nenorocire.”3 

Sheykh Muhammed Salih al-Munajjid, cunoscutul coordonator al 
siteului islamqa.com, a enumerat pe siteul amintit metodele 
recomandate de islam pentru a combate problema sărăciei4: 

1. Oamenii trebuie să înŃeleagă că hrana şi celelalte resurse sunt 
de la Allah şi că El este al-Razzaaq5 şi că fiecare nenorocire pe care Allah 
a poruncit-o are un scop, şi de aceea musulmanii săraci trebuie să fie 
răbdători şi să se străduiască să iasă ei şi familiile lor din această stare: 

„Şi nu este vieŃuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în grija 
lui Allah. El ştie locul ei de sălaş şi locul în care ea va muri. Totul 
este într-o Carte deslusită (Al-Lawh al-Mahfuuz/Cartea 
poruncilor lui Allah).”6 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nahl (16), versetul 112. 
2 Ayub (în limba arabă), Job (în limba engleză). 
3 Imaduddin Abul-Fida Ismail ibn Kathir, Istorisire despre profeŃi, Editura Islam, EdiŃia I, 
2004, p. 237, 241. 
4 www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
5 Cel Care Furnizează/Oferă Totul 
6 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Hud (11), versetul 6. 
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2. Musulmanii trebuie să caute protecŃie la Allah împotriva 
sărăciei: 

„`Aişa (ra) a relatat că Profetul (saws) obişnuia să se roage: O 
Allah, caut adăpost la tine de păcat şi de datorie împovărătoare 
(Allahumma inni a`udhi bika min al-ma`tham wa-l-maghram)”. 
Cineva i-a spus: „Cât de des cauŃi adăpost împotriva datoriei 
împovărătoare!”. El (Profetul) a spus: „Când un om este 
îndatorat, el spune minciuni şi face promisiuni pe care le 
încalcă”.”1 

3. Islamul încurajează omul să muncească pentru a-şi câştiga 
existenŃa şi să călătorească pe pământ pentru a găsi cele necesare 
traiului. 

„El (Allah) este Cel care v-a făcut pământul supus. Deci 
străbateŃi întinderile sale. Şi mâncaŃi din înzestrarea Lui. Şi la El 
este învierea.”2 
„Al-Miqdaam (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a spus: 
Nimeni nu mănâncă o mâncare mai bună decât cea pe care a 
dobândit-o cu propriile sale mâini. Profetul David (as) a mâncat 
ceea ce el a dobândit cu propriile mâini.”3 

4. Obligativitatea celor bogaŃi de a plăti Zakatul: 

„Milosteniile (în cazul de faŃă se face referire la Zakat) sunt 
numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc 
pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credinŃă], 
pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatoraŃi greu, pentru 
calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] 
poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateştiutor şi ÎnŃelept.”4 

5. Încurajarea celor înstăriŃi de a da milostenie (sadaqa): 

„(…) căci binele pe care îl trimiteŃi înainte pentru sufletele 
voastre (Nawaafil - fapte de adorare care nu sunt obligatorii: 

                                                 
1 Al-Bukhari (832), al-Muslim (589); www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Mulk (67), versetul 15. 
3 Al-Bukhari (1966); www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
4 Coranul- traducerea sensurilor, Sura At-Tawba (9), versetul 60. 
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milostenia, rugăciuni, post, hajj şi umrah), îl veŃi afla la Allah 
mai bun, ca răsplată, şi mai mare(…)”1 
„Abu Huraira a relatat că Profetul (saws) a spus: Cel ce se 
străduieşte să ajute văduve şi săraci este precum cel care face 
jihad pe calea lui Allah, cel care se roagă noaptea şi cel ce 
posteşte în timpul zilei.”2 

6. Interzicerea Ribei (dobânzii), a jocurilor de noroc şi a 
înşelătoriei: 

„O, voi, cei care credeŃi! FiŃi cu frică de Allah şi lipsiŃi-vă de 
restul de Riba (dobândă, camată) ce v-a mai ramas [la oameni], 
daca sunteŃi credincioşi!/ Dacă nu o veŃi face, vi se vesteşte 
razboi din partea lui Allah si a trimisului Său. Însă dacă vă veŃi 
căi, veŃi avea banii vostri [mai putin Riba]. Nu nedreptăŃiŃi şi nu 
veŃi fi nedreptăŃiŃi!”3 
„O, voi cei care credeŃi! IntoxicanŃii (toate băuturile alcoolice), 
jocul de noroc, Al-Ansaab (altarele de piatră pentru sacrificiile 
idolilor etc) şi Al-Azlaam (săgeŃile pentru preziceri) sunt numai 
murdării din lucrătura lui Şeitan (Diavolului). Deci feriŃi-vă de 
ele şi poate că veŃi izbândi!”4 
„Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a trecut pe 
lângă un morman de alimente; el a băgat mâna în acesta şi a 
văzut că se udase. El a spus: „Ce este asta, o, vânzător de 
alimente?”. El a zis: „Au fost plouate, o, Trimis al lui Allah”. El 
(Profetul) a spus: „De ce nu pui acestea deasupra mâncării aşa 
încât lumea să vadă? Oricine înşeală (oamenii) nu este de-al 
meu (nu mă urmează).”5 

7. Încurajarea de a-i ajuta pe cei săraci şi de a-i susŃine pe cei 
slabi: 

„Ibn `Abbass (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a spus: 
Nu este musulman cel care mănâncă pe săturate, în timp ce 
vecinul său suferă de foame”6  

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Muzammil (73), versetul 20. 
2 Al-Bukhari (5038), Muslim (2982); www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetele 278,279. 
4 Coranul- traducerea sensurilor, Sura At-Mai`ida (5), versetul 90. 
5 Muslim 102, www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
6 Narat de al-Bayhaqi în al-Şu`ab (9251) şi de alŃii. Clasat ca hasan de Al-Albaani. 
www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 



 
Cătălin ŞtefăniŃă Soare 

 

 70 

„Este relatat că al-Nu`maan ibn Bashyr a spus: Trimisul lui 
Allah (saws) a zis: Analogia dintre credincioşi în (ce priveşte) 
iubirea, mila şi îndurarea reciprocă este asemenea unui corp; 
când o parte a acestuia suferă, restul corpului i se alătură în 
nesomn şi febră.”1 

8. Conform lui Monzer Kahf, cercetător la Institutul de Cercetare 
şi Pregătire Islamică (IRTI) al Băncii de Dezvoltare Islamice (IDB) din 
Jeddah, Arabia Saudită, printre modalităŃile pe care islamul le oferă 
pentru a combate sărăcia mai este şi finanŃarea islamică2. Deoarece 
finanŃele islamice nu utilizează dobânda, săracii care fac credite nu riscă 
să devină şi mai îndatoraŃi în cazul în care ajung în imposibilitate de 
plată: 

„Aceluia care este strâmtorat (de o datorie) să i se dea păsuire 
până îi va fi uşor, însă dacă (îl) scutiŃi sau micşoraŃi (datoria) ca 
milostenie (din partea voastră) e şi mai bine pentru voi, dacă 
ştiŃi!”3 

FinanŃele islamice încurajează parteneriatul într-o afacere. În acest 
fel ambii parteneri împart în mod egal şi câştigurile şi pierderile. În 
cazul unui faliment, partenerul care contribuie cu munca îşi pierde tot 
timpul şi toată munca pe care a investit-o, iar cel care a investit capital 
pierde capitalul investit. În schimb, în cazul finanŃelor convenŃionale 
care se regăsesc atât în capitalism, cât şi în sistemul comunist, în cazul 
unui faliment cel care a făcut un credit ca să-şi deschidă o afacere pierde 
şi timpul şi munca şi capitalul investit, iar banca care i-a împrumutat 
banii nu pierde nimic, dimpotrivă pe măsură ce timpul trece şi cel care a 
dat faliment nu plăteşte, creditul băncii creşte datorită penalităŃilor şi 
astfel cel falimentat devine şi mai împovărat de datorii. 

9. Un alt factor, identificat de Monzer Kahf, care ar putea 
contribui la combaterea sărăciei este educaŃia4. În acest sens el propune 
finanŃarea educaŃiei prin metode islamice. 

                                                 
1 Al-Bukhari (5665), Muslim (2586); www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
2 http://www.islamonline.net/livedialogue/english/Browse.asp?hGuestID=RSEr86 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 280. 
4 http://www.islamonline.net/livedialogue/english/Browse.asp?hGuestID=RSEr86 
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2.3.2. Conceptul de avere în economia islamică 

 

Modul în care este văzută averea şi modul în care sunt văzuŃi cei 
bogaŃi într-o societate este extrem de important, deoarece viziunea 
asupra averii va determina felul în care averea este acumulată şi felul în 
care aceasta este cheltuită. Într-o societate fără valori morale, în care 
respectul şi admiraŃia sunt legate doar de avere, în acea societate, 
membrii vor încerca să obŃină averea prin orice mijloace (permise sau 
nepermise) doar pentru a fi admiraŃi şi respectaŃi. Dimpotrivă, dacă o 
societate se bazează pe valori morale puternice, atunci bogăŃia nu va mai 
fi singurul criteriu după care sunt judecaŃi membrii acelei societăŃi, 
astfel ei vor fi judecaŃi şi după cunoştinŃele lor şi comportamentul lor. 

Pentru o mai bună înŃelegere a modulul în care este percepută 
averea în economia islamică trebuie înŃeles care este statutul omului în 
această lume materială din punctul de vedere al islamului. Referitor la 
statutul omului în această lume materială, sheykh Yusuf al Qaradawi 
spunea: 

„Statutul omului în acest întins univers material este precum 
statutul unui stăpân pentru folosul căruia toate lucrurile din 
această lume i-au fost supuse, ca şi cum toate lucrurile din acest 
univers au fost «plămădite» pentru el şi «făcute» să se 
potrivească «mărimii» lui. 
«Allah este Cel care a creat cerurile şi pământul şi a pogorât din 
cer apa, cu care scoate pentru voi din roduri mijloc de vieŃuire. 
El a supus pentru voi corăbiile care plutesc pe mare, la porunca 
Sa, şi a supus pentru voi râurile/ Şi a supus pentru voi Soarele şi 
Luna, amândouă urmându-şi cursul fără oprire, şi a supus 
pentru voi noaptea şi ziua./ Şi v-a dat El din toate câte le-aŃi 
cerut. Şi de aŃi socotit binefacerile lui Allah, nu le-aŃi putea 
număra.»1 
«Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam şi i-am purtat pe ei pe uscat şi 
pe mare şi le-am dat lor ca hrană felurite bunătăŃi şi i-am ales 
pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-am creat.»2 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Ibrahim (14), versetele 32-34. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Isra´ (17), versetul 70. 
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«Allah este Acela care v-a supus vouă marea, ca să plutească 
vasele pe ea, la porunca Sa, şi pentru ca voi să umblaŃi în 
căutarea harului Său. Poate că voi veŃi fi mulŃumitori!/ Şi El v-a 
supus vouă toate cele care se află în ceruri şi care se află pre 
pământ; toate sunt de la El. Şi întru aceasta se află semne 
pentru un neam de oameni care chibzuiesc.»1 
«Oare nu vedeŃi voi că Allah v-a supus vouă câte sunt în ceruri şi 
câte sunt pe pământ şi v-a copleşit pe voi cu binefacerile Sale – 
atât cele văzute, cât şi cele ascunse?»2”3 

Deci, potrivit islamului, avuŃia aparŃine lui Allah, iar omul este 
delegat de Allah să administreze avuŃia Sa. În acest sens Allah spune în 
Coran: 

„CredeŃi în Allah şi în Trimisul Său şi faceŃi milostenie din cele 
asupra cărora El v-a făcut administratori, căci aceia dintre voi 
care cred şi care fac milostenie vor avea parte de răsplată 
mare!”4 

Nu încape îndoială că avuŃia aparŃine doar lui Allah deoarece El este 
Al-Malyk (Stăpânul) întregului univers şi Al-Baary (Creatorul) a tot ceea 
ce există, inclusiv a omului şi a resurselor pe care le-a pus la dispoziŃia 
omului5.  

AvuŃia este o binecuvântare pe care Allah a dat-o omului, însă omul 
trebuie să administreze cu grijă ceea ce Allah i-a oferit deoarece aceasta 
nu este proprietatea omului, ci a lui Allah. Deci, fiinŃa umană poate 
dispune de resursele pe care Allah i le-a oferit, dar în anumite limite. 
Prin intermediul islamului, Allah nu a stabilit limite cantitative (adică 
câtă avere poate acumula cineva), ci a stabilit limite calitative (adică 
modul în care este acumulată averea). Limitele legate de calitate sunt 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Jathiya (45), versetele 12,13. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Luqman (31), versetul 20. 
3 Yusuf al-Qaradawi, The Impact of Iman in the Life of the Individual, Al-Falah 
Foundation for Translation& Distribution, Cairo, Egypt, 1422/2001, p. 11-12. 
4 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Hadid (57), versetul 7. 
5 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997,p.6-7. 
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necesare deoarece, în caz contrar, lăcomia ar duce la depravare şi 
distrugerea economiei şi ar cauza relaŃii haotice în societate1. 

În cele din urmă, omul va fi tras la răspundere despre cum a 
administrat avuŃia dată de Allah, încadrându-se în limitele pe care El le-
a impus: 

„Ale lui Allah sunt cele din ceruri şi cele de pre pământ, pentru ca 
să-i răsplătească pe cei care au săvârşit rău după ceea ce au 
făcut şi să-i răsplătească pe cei care au împlinit bine cu cea mai 
bună răsplată.” 

După câte se observă din cele menŃionate anterior, referitor la 
viziunea asupra averii, islamul se află la mijlocul a două viziuni extreme 
asupra averii. 

Prima extremă este cea potrivit căreia averea este dăunătoare, şi 
doar sărăcia este aducătoare de pace şi armonie. Această viziune este 
întâlnită în filozofia brahmanică din India, în doctrina Manawi din 
Persia şi, de asemenea, şi în Creştinism. Această înclinaŃie spre un trai 
aspru este regăsită în viaŃa monahală2. 

Cealaltă extremă este cea în care omul crede că tot ce are i se cuvine, 
şi , astfel, el are tot dreptul să facă ce doreşte cu averea sa. Această 
mentalitate se întâlneşte şi în sistemul economic comunist, dar şi în 
capitalism. Însă omului îi este încredinŃată avuŃia, iar el este doar 
administratorul acesteia şi nu se cuvine ca omul să îi atribuie această 
avere sau să se considere ca singura sursă a venitului său, rostind 
precum un necredincios3: 

„A zis el: “Mie mi s-a dat ceea ce am datorită cunoştinŃelor pe 
care le posed!” Oare el nu ştia că Allah a nimicit înainte de el 
neamuri care erau mai puternice decât el şi adunaseră mai 
multe bunuri? Iar nelegiuiŃii nu sunt întrebaŃi pentru păcatele 
lor!”4 

                                                 
1 Muhamad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 33. 
2 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, Islamic INC Publishing& 
Distribution, Cairo,Egiypt,1997, p.2. 
3 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, Islamic INC Publishing& 
Distribution, Cairo,Egiypt,1997,p.8. 
4 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Qasas (28), versetul 78. 
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Această mentalitate care domină lumea în zilele noastre, şi anume 
că averea aparŃine oamenilor în a căror mâini se află şi că ei pot face ce 
vor cu averea lor, nu este o noutate. Conform Coranului poporul 
Madian, care a fost nimicit pentru nelegiuirile lui, a spus profetului 
Şu`ayb (as), pe care Allah îl trimisese la el: 

„Au zis ei: “O, Şu`ayb! Oare rugăciunea ta îŃi porunceşte ca noi 
să ne lepădăm de ceea ce au adorat părinŃii noştri şi să nu facem 
ceea ce voim cu averile noastre? Tu doară esti milostiv şi 
chibzuit”1 

Viziunea asupra averii pe care a avut-o poporul Madian i-a 
determinat pe aceştia să facă tot felul de nelegiuiri (tâlhării, înşelăciuni 
etc), iar datorită faptelor lor, aceştia şi-au primit pedeapsa. În sura Al-
`Araf se menŃionează că i-a lovit un cutremur atât de puternic încât 
sufletele lor au părăsit imediat trupurile2: 

„Şi i-a lovit cutremurul şi dimineata i-a găsit zăcând întinşi în 
casele lor”3 

În ultima sută de ani, pe glob, au dominat capitalismul şi sistemul 
economic comunist. Astfel că omenirea a considerat că totul i se cuvine. 
Aşa se face că mare parte din resursele energetice ale Terrei au fost 
epuizate, pădurile au fost tăiate cu sălbăticie şi foarte multe specii de 
animale sau plante au dispărut sau sunt pe cale de dispariŃie. La fel ca şi 
în cazul neamului Madian, care a perseverat în nelegiuirile lui, tot aşa 
omenirea perseverează în prezent în mentalitatea care domină sistemul 
capitalist şi pe cel comunist. Această goană a omenirii după prosperitate 
fără margini şi după satisfacerea cu orice preŃ a nevoilor prezente a 
început să-şi facă simŃite efectele negative. Încălzirea globală, creşterea 
numărului şi intensităŃii calamităŃilor naturale sunt doar câteva din 
aceste efecte. Să sperăm, totuşi, că omenirea se va trezi la realitate şi că 
va avea maturitatea să treacă de la ignoranŃa din prezent, către o 
mentalitate echilibrată şi realistă, în viitor. 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Hud (11), versetul 87. 
2 Imaduddin Abul-Fida Ismail ibn Kathir, Istorisire despre profeŃi, Editura Islam, EdiŃia I, 
2004, p.186. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-`Araf (7), versetul 91. 
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2.3.3. Conceptul de proprietate în economia islamică 

 
Scopul suprem al comunismului era crearea unei societăŃi în care să 

nu mai existe clase sociale (nobilime, burghezie, Ńărănime, 
muncitorime) şi în care proprietatea să fie controlată de toŃi membrii 
societăŃii. Deci, proprietatea trebuia să fie un bun comun, împărŃit în 
mod egal între toŃi membrii societăŃii. Individul nu avea dreptul să 
deŃină pământ, fabrici sau orice altceva care ar fi putut să aibă legătură 
cu producŃia de bunuri. Acesta trebuia să muncească ca angajat la stat; 
statul fiind cel care deŃine toate mijloacele de producŃie, interzicând 
individului să deŃină capital chiar şi din punct de vedere legal1.  

La polul opus, capitalismul este bazat pe respectarea libertăŃii 
individului şi îi dă voie acestuia să deŃină orice doreşte şi poate să 
achiziŃioneze. De asemenea, capitalismul îi permite individului să 
acumuleze averea şi să o cheltuiască după cum pofteşte, fără niciun fel 
de restricŃii2.  

În sistemul economic islamic, viziunea asupra proprietăŃii se 
încadrează, la mijloc, între viziunea pe care o are capitalismul şi cea pe 
care o are comunismul. Spre deosebire de comunism, islamul respectă 
dreptul individului la proprietate, ba mai mult, proprietatea individului 
este considerată sacră, iar cel ce moare apărându-şi proprietatea este 
considerat martir: 

„'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'As (ra) a relatat că Trimisul lui Allah 
(saws) a zis: Cel ce este ucis în timp ce-şi apără averea, este 
martir.”3 
„Abu Huraira (ra) a relatat: La Trimisul lui Allah (saws) a venit 
un om şi a zis: O, Trimis al lui Allah! spune-mi, dacă vine cineva 
cu gândul să-mi fure averea, ce să fac eu? El a răspuns: Să nu i-o 
dai. Omul a întrebat: Dar dacă se luptă cu mine, ce-ar trebui să 
fac? Trimisul lui Allah (saws) a spus: Atunci înfruntă-l. Dacă el 
mă omoară (care va fi locul meu în ViaŃa de Apoi)? Trimisul lui 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing&Distribution, 
Cairo,Egiypt,1997, p.65. 
2 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing&Distribution, 
Cairo,Egiypt,1997, p.64. 
3 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.1360, p.389. 
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Allah (saws) a răspuns: Vei fi martir. Omul a întrebat: Dar dacă 
va fi omorât de mine? Trimisul lui Allah (saws) a răspuns: El se 
va număra printre locuitorii Iadului.”1 

Un sistem care nu dă individului dreptul la proprietate este un 
sistem nedrept, deoarece îl privează pe individ de roadele muncii lui. 
Tocmai de aceea islamul respectă dreptul la proprietate al omului, fie că 
este bărbat sau femeie; astfel, dacă un om este inteligent, răbdător şi 
muncitor el merită să se bucure de proprietatea pe care o acumulează. 

În comparaŃie cu sistemul capitalist, islamul impune nişte reguli în 
ce priveşte sporirea proprietăŃii şi felul în care individul îşi cheltuieşte 
averea acumulată. Astfel, sporirea averii este încurajată de islam, dar 
aceasta nu se poate face prin mijloace ilegale (reclamă mincinoasă, 
monopol, etc) şi nici nu trebuie să se facă în detrimentul celor din jur 
(cum este cazul dobânzii, când cei bogaŃi îşi sporesc averile pe seama 
celor săraci). De asemenea, islamul impune reguli şi în ceea ce priveşte 
modul în care cineva îşi cheltuieşte averea (evitarea risipei, plata 
zakatului etc), spre deosebire de capitalism, unde nu există niciun fel de 
limite în legătură cu modul în care o persoană îşi cheltuieşte averea. 

În capitalism dreptul individului la proprietate este mai presus de 
binele public. Astfel că, într-un stat capitalist construirea infrastructurii 
(drumuri, poduri, canalizare etc.) este precedată de un proces 
îndelungat şi anevoios de expropriere. În timpul procedurii de 
expropriere statul pierde enorm de mulŃi bani cu procesele celor care 
refuză să-şi vândă terenurile; în plus apar şi speculanŃii, cei care 
cumpără terenurile de la proprietarii iniŃiali şi apoi le vând statului la 
preŃuri foarte mari. Deci, proprietăŃile unor persoane sunt mai presus 
binele public, iar majoritatea cetăŃenilor nu beneficiază de infrastructura 
de care are nevoie pe durata exproprierii şi, în plus, banii publici sunt 
cheltuiŃi inutil din cauza speculei şi a proceselor. 

Dimpotrivă, într-un stat comunist, în cazul unui proces de 
expropriere, individul are de suferit. Proprietatea sa este luată de stat şi 
cel mai adesea i se dă o nouă proprietate care, adeseori, nu se ridică la 
valoarea proprietăŃii iniŃiale sau, în unele cazuri, nu primeşte niciun fel 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.1362, p.389. 
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de despăgubire, iar dacă individul încearcă să opună rezistenŃă, cel mai 
probabil, îl aşteaptă un viitor într-o închisoare. Aşa s-a întâmplat şi în 
România; în timpul procesului de colectivizare Ńăranilor le-au fost luate 
cu forŃa pământurile şi animalele. Acestora nu li s-au oferit despăgubiri, 
iar cei care s-au opus politicii de colectivizare au ajuns la închisoare. 

Sistemul economic islamic se află într-o poziŃie de mijloc, fiind între 
aceste două viziuni asupra proprietăŃii (cea comunistă şi cea capitalistă). 
În islam este respectat dreptul individului la proprietate, dar binele 
public este mai presus de dreptul individului. Astfel că, proprietatea 
unei persoane nu trebuie să stea în calea interesului public, în caz 
contrar, proprietatea trebuie expropriată cu voia sau fără voia lui, iar 
acestuia trebuie să i se dea valoarea proprietăŃii sale la preŃul pieŃei1. 

Pentru a înŃelege mai bine cum ar trebui să se facă exproprierile din 
punct de vedere islamic, trebuie rememorat un episod din istoria 
islamului. După moartea profetului Muhammad (saws), la conducerea 
califatului a urmat Umar ibn al Khattab (ra), iar apoi a urmat Uthman 
bin Affan (ra). În timpul lui Umar (ra) şi lui Uthman (ra) statul islamic 
era în continuă expansiune, iar numărul musulmanilor care veneau să 
facă hajj-ul (pelerinajul) la Mecca creştea încontinuu. Umar a luat 
decizia să extindă zona din jurul Moscheei Al-Haram. El a adunat 
proprietarii caselor din jurul moscheei, iar de la unii a cumpărat casele, 
dar alŃii au refuzat să-şi vândă proprietăŃile. Aşa că Umar (ra) le-a 
confiscat casele, în ciuda rezistenŃei lor, şi a extins moscheea. Valoarea 
proprietăŃilor lor a fost lăsată în siguranŃă în Ka`abah până când 
proprietarii şi-au luat banii, după ceva vreme2. 

2.3.4. Liberul acces la resurse /InterdicŃia de a face rău celor 
din jur prin intermediul proprietăŃii 

 
Comunismul nu permite unei persoane să deŃină mijloace de 

producŃie şi, ca atare, toate resursele sunt considerate un bun public. 
Potrivit capitalismului, toate resursele care se află pe proprietatea cuiva 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.81. 
2 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, Islamic INC Publishing& 
Distribution, Cairo, Egiypt,1997, p.81, 82. 
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aparŃin proprietarului, iar acesta are tot dreptul să şi le însuşească şi să 
beneficieze de pe urma acelor resurse. 

Sistemul economic islamic adoptă o poziŃie echilibrată, între cele 
două opinii extreme enumerate anterior. Astfel, o persoană poate 
exploata resursele de pe proprietatea sa după cum doreşte, dar dacă 
resursele de pe proprietatea cuiva sunt o necesitate pentru societate, 
atunci acea proprietate trebuie să fie un bun public şi să aparŃină întregii 
societăŃi pentru a se evita monopolul şi tirania unei persoane asupra 
societăŃii1.  

Deci, într-un stat islamic cetăŃenii au acces liber la resurse. Nimeni 
nu are dreptul să blocheze accesul altcuiva la resurse sub pretextul că 
proprietatea sa este inviolabilă. Profetul Muhammad (saws) a spus: 

„Oamenii împart trei lucruri: apa, buruienile şi focul.” Un alt 
hadis adaugă şi „sarea”2. 

Sheykh Yusuf al Qaradawi menŃionează cu privire la resursele 
enumerate în acest hadis: 

„Toate aceste trei sau patru resurse arată înŃelepciune, deoarece 
arată necesităŃile vieŃii din acea perioadă a societăŃii arabe. 
Aceasta este valabilă şi altor societăŃi în funcŃie de necesităŃile 
acestora.”3 

Un exemplu în acest sens este cazul lui Ubaid ibn Hamal, căruia 
profetul i-a permis să păstreze sarea din proprietatea sa, dar când i s-a 
spus Profetului (saws) că sarea este la fel de necesară precum este apa 
lui Ubaid i s-a interzis să o păstreze doar pentru el. În acest sens, şcoala 
Maliki, şcoala Şafi`i şi şcoala Hanbali interzic unui individ să deŃină 
resurse atât timp cât societatea are nevoie de acele resurse, chiar dacă se 
află în proprietatea lui4. 

Mai mult decât atât, un conducător are obligaŃia de a opri un 
individ care prin egoismul său face rău celor din jur. Conducătorul 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.81. 
2 Sunan AbuDawud, Salariile/Kitab al-Ijarah (23), hadis nr.3470; www.guidedways.com  
3 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.82. 
4 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.82. 
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trebuie să oprească abuzurile, chiar dacă asta înseamnă să confişte 
proprietatea celui ce face rău. 

Un exemplu în acest sens îl întâlnim în timpul vieŃii profetului 
Muhammad (saws). Samraa ibn Ghandab era proprietarul unor palmieri 
care creşteau prin gardul unuia dintre Ansari. Samraa obişnuia să intre 
pe proprietatea acestuia şi să-l deranjeze pe el şi pe familia lui, iar 
Ansarul s-a plâns Profetului (saws) în legătură cu acest fapt. Samraa ar fi 
putut să-i vândă acei palmieri Ansarului şi să ia un preŃ bun pe ei sau ar 
fi putut să-i scoată de acolo şi să-i replanteze în altă parte, dar el s-a 
încăpăŃânat şi a perseverat în ceea ce făcea. Aşa că Profetul (saws) a fost 
nevoit să poarte o discuŃie cu Samraa sau să scoată palmierii, indiferent 
dacă Samraa accepta sau nu1. 

Un alt incident asemănător a avut loc în timpul califatului lui Umar 
ibn al Khattab (ra). Al Dahaak ibn Khalifa al Ansary era proprietarul 
unui teren, dar pentru a-şi putea iriga terenul trebuia să sape un canal 
de irigaŃie pe terenul învecinat care îi aparŃinea lui Muhammad Ibn 
Musaemah. Muhammad nu-i dădea voie să sape un canal pe terenul său 
aşa că Dahaak s-a plâns califului Umar (ra). Califul l-a chemat pe 
Muhammad să vorbească cu el, dar acesta a continuat să se opună 
săpării canalului. Umar (ra) l-a întrebat de ce nu-i dă voie fratelui său să 
beneficieze de ceea ce el însuşi beneficia, fără ca vreun rău să se abată 
asupra lui. Aşa că Umar (ra) a spus că acel canal va fi săpat chiar dacă va 
trebui să treacă peste stomacul lui Muhammad2. 

2.3.5. Conceptul de muncă în economia islamică 

 
Munca stă la baza prosperităŃii oricărei societăŃi. Islamul 

recunoaşte acest fapt şi de aceea încurajează munca şi producŃia. 
Referiri la muncă se regăsesc în Coran, iar sunna Profetului Muhammad 
(saws) abundă în elogii aduse muncii şi celor care muncesc. 

Referitor la încurajarea unei persoane de a munci şi de a câştiga un 
trai decent, Allah spune în Coran: 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, Islamic INC Publishing& 
Distribution, Cairo, Egiypt,1997, p.83, 84. 
2 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.84. 
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„El (Allah) este Cel care v-a făcut pământul supus. Deci 
străbateŃi întinderile sale. Şi mâncaŃi din înzestrarea Lui. Şi la El 
este învierea.”1 
„Apoi, după ce Rugăciunea (Jumu`ah) a fost împlinită, 
răspândiŃi-vă pe pământ şi căutaŃi harul lui Allah (prin muncă) 
şi pomeniŃi-L mult pe Allah, pentru ca voi să izbândiŃi!”2 

Fără muncă omul nu poate obŃine nimic. De aceea, pentru ca acesta 
să beneficieze de binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a trimis, în viaŃa 
de apoi şi în viaŃa aceasta, el trebuie să depună efort pe măsura puterilor 
sale: 

„Allah nu impune nici unui suflet decat ceea ce este in putinta 
lui.(…)”3 

Allah nu împovărează omul, dar totuşi, pentru a obŃine ceva, omul 
trebuie să depună măcar un minim de efort. În acest sens Allah ne dă ca 
pildă în Coran pe fecioara Maria: 

„Şi-au apucat-o durerile lângă trunchiul unui curmal şi a zis ea: 
«O, de aş fi murit înainte de aceasta şi cu totul de-aş fi fost 
uitată!»/ Dar [un glas] a strigat-o de sub ea, [zicându-i]: «Nu fi 
mâhnită! Domnul tău a făcut mai jos de tine un pârâiaş!/ Şi 
scutură spre tine trunchiul de curmal, căci el va lăsa să cadă 
lângă tine curmale proaspete coapte!/ Aşadar, mănâncă, bea şi 
fii fericită [de copilul tău]!(…)»”4 

O femeie cuprinsă de chinurile facerii şi care abia se poate Ńine pe 
picioare nu are puterea să scuture un curmal încât să cadă curmale din 
el. Este evident că acele curmale au fost un miracol de la Allah aşa încât 
fecioara Maria să se poată hrăni. Allah ar fi putut să facă ca acele 
curmale să cadă singure din copac, dar El cere Mariei să scuture 
curmalul, şi abia când aceasta scutură curmalul atât cât putea ea, 
miracolul îşi face apariŃia. Deci, prin asta, Allah dă pildă oamenilor că 
pentru a obŃine ceva (indiferent că este vorba de o binecuvântare în 
lumea aceasta sau în cea de apoi) este nevoie de muncă. 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Mulk (67), versetul 15. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Jumu`a (62), versetul 10. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 286. 
4 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Maryam (19), versetele 23-26. 
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Când omul depune efort pentru a obŃine ceva, el învaŃă să aprecieze 
acel lucru şi se poartă cu grijă faŃă de acesta, evitându-se astfel risipa. 
Dimpotrivă, dacă un om obŃine ceva fără nici un fel de efort, acesta 
devine nerecunoscător faŃă de Allah şi ajunge să creadă că acel lucru i se 
cuvine. În plus omul are tendinŃa de a fi risipitor cu ceea ce obŃine cu 
uşurinŃă. Un exemplu de oameni care obŃin lucruri fără prea mult efort 
sunt aşa-zisele „vedete” promovate în Occident. Ziarele şi televiziunile 
abundă cu ştiri despre extravaganŃa afişată şi despre risipa pe care o fac 
aceste „vedete” privitor la haine, maşini, case extrem de scumpe etc. 

În islam, o persoană, indiferent de statutul social, trebuie să-şi 
câştige existenŃa prin muncă. Profetul însuşi a dat exemplu 
musulmanilor că nu trebuie să facă din statutul lor în societate o scuză 
pentru a nu munci. Referitor la acest lucru, Mustafa Ahmad al-Zarqa 
scria: 

„Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! – şi 
adepŃii lui erau asemănători în ceea ce priveşte deprinderile 
exterioare, îmbrăcămintea, modul în care se aşezau, chiar şi 
munca fizică pe care o practicau. De exemplu, în Bătălia 
Tranşeelor, el personal a luat parte la săpat şi la cărat. Atunci 
când călătoreau, Profetul obişnuia să adune lemne de foc pentru 
a-şi ajuta adepŃii să pregătească mâncarea şi se asemăna atât 
de mult cu oricare dintre ei, încât noii veniŃi nu puteau să îl 
deosebească printre adepŃii lui în moschee. De aceea, era normal 
să pună această întrebare „Care dintre voi este Muhammed?” şi 
atunci companionii indicau spre Profet.”1 

Statutul unei persoane în societate nu este o scuză pentru a se 
sustrage de la muncă. Aşa cum a arătat profetul Muhammad (saws), 
fiecare musulman are obligativitatea de a-şi aduce contribuŃia la 
societatea în care trăieşte. Aşa se face că mari lideri din istoria islamului 
nu au abuzat de poziŃia lor şi au muncit la fel ca supuşii lor. Sultanul 
Suleyman (cunoscut în Occident ca Soliman Magnificul – 1520-1566) a 
urmat exemplul profetului Muhammad (saws). Când el s-a aflat la 
conducere, Imperiului Otoman a atins maximul expansiunii teritoriale şi 
era o super-putere mondială. Chiar şi aşa sultanul nu a făcut din poziŃia 
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lui de lider al imperiului o meserie. Acesta a fost caligraf şi în timpul 
vieŃii sale a executat o copie a Sfântului Coran2. Soliman Magnificul nu 
este un caz izolat. Se ştie şi despre alŃi califi că au fost caligrafi, cum este 
cazul califului Mustakfi (1301-1339)3, sau specialişti în tehnică, de 
exemplu califul Mustanjid (1160-1170) era specializat în executarea 
astrolabului şi a altor instrumente astronomice4. 

De asemenea, există numeroase hadisuri în care Profetul 
Muhammad (saws) vorbeşte despre virtuŃile muncii şi îi încurajează pe 
oameni să muncească: 

„Al-Miqdaam (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a spus: 
Nimeni nu mănâncă o mâncare mai bună decât cea pe care a 
dobândit-o cu propriile sale mâini. Profetul David (as) a mâncat 
ceea ce el a dobândit cu propriile mâini.”5 
„Abu Huraira (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: 
(Profetul) Zakariya (as) era tâmplar.”6 
„Abu Huraira (ra) relatează că Trimisul lui Allah (saws) a zis: 
„Fiecare profet a îngrijit oi.” El a fost întrebat: „Şi tu?” El a 
încuviinŃat şi a adăugat că a îngrijit oile celor din Mekka pentru 
câteva monede.”7 
„Al-Zubair ibn al-Awwaam (ra) a relatat că Profetul (saws) a 
zis: Dacă unul din voi ar lua o funie şi ar aduce lemne de foc pe 
spinarea sa, iar (apoi) le-ar vinde, păstrându-şi astfel 
demnitatea, aceasta ar fi mai bine pentru el decât să ceară de la 
oameni care s-ar putea să-i dea sau să refuze să-i dea.”8 

Cerşitul este considerat dezagreabil, şi ca atare este descurajat: 

                                                                                                            
1 Mustafa Ahmad al-Zarqa, Muhammed (pacea fie asupra sa) - Modelul perfect pentru 
omenire, Liga Islamică şi Culturală din România, p. 10-11. 
2 Hasanuddin Ahmed, A Brief History of Islam, Editura Good Books, New Delhi, India, 
2004, p. 450. 
3 Hasanuddin Ahmed, A Brief History of Islam, Editura Good Books, New Delhi, India, 
2004, p. 418. 
4 Hasanuddin Ahmed, A Brief History of Islam, Editura Good Books, New Delhi, India, 
2004, p. 382. 
5 Al-Bukhari (1966); www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
6 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.545, p.192. 
7 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.603, p.208. 
8 Al-Bukhari (1402); www.islamqa.com/en/ref/islamqa/95340/print 
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„Abu Huraira (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: Cel 
care cere ca să-şi sporească averea, cerşeşte cărbune aprins. Să 
ceară, atunci, după voia lui, puŃin sau mult.”1 
„Thauban (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: Cel 
care mă asigură că nu va cerşi nimic de la nimeni, pentru acela 
voi garanta Paradisul. Eu am zis: Eu îŃi dau garanŃia. De-atunci 
Thauban n-a mai cerut nimic de la nimeni.”2 

Islamul îi încurajează pe cei înstăriŃi să-i ajute pe cei săraci, dar pe 
cealaltă parte nu le permite celor săraci să se complacă în sărăcie şi să 
cerşească, ci îi încurajează să scape de sărăcie prin muncă cinstită. 
Munca cinstită, oricât de dificilă ar fi, este mai bună decât cerşitul, 
deoarece prin cerşit un individ este un parazit pentru societate, în timp 
ce o persoană care munceşte, oricât de neînsemnată ar fi munca sa, îşi 
aduce contribuŃia la evoluŃia societăŃii sale. Un exemplu în acest sens îl 
întâlnim în hadisul următor: 

Anas ibn Malik a relatat: Un bărbat dintre Ansari a venit la 
Profet (saws) şi a cerşit de la el. El (Profetul) a întrebat: „Nu ai 
nimic acasă?”. El a răspuns: „Da, o carpetă, serveşte drept 
cuvertură şi saltea, şi un pahar de lemn pentru băut apă.”. El 
(Profetul) a spus: „Adu-mi acestea mie!”. Atunci el i-a adus 
aceste lucruri, iar el (Profetul) le-a luat în mâinile sale şi a 
întrebat: „Cine va cumpăra aceste (lucruri)?”. Un om a spus: „Eu 
le voi cumpăra pentru un dirham”. El (Profetul) a spus de două 
sau de trei ori: „Cine dă mai mult de un dirham?”. Un om a spus: 
„Eu le voi cumpăra pentru doi dirhami”. El (Profetul) i-a dat 
acele (lucruri) şi a luat cei doi dirhami, iar apoi i-a dat aceştia 
(dirhamii) Ansarului şi a spus: „Cumpără mâncare cu unul din 
aceştia şi dă-o familiei tale şi cumpără un topor (cu celălalt 
dirham) şi adu-mi acesta mie. El i l-a adus. Trimisul lui Allah 
(saws) i-a pus un mâner (toporului) cu propriile sale mâini şi a 
spus: Du-te şi adună lemne de foc şi vinde-le, şi să nu te mai văd 
două săptămâni. Omul a mers să adune lemne de foc şi să le 
vândă. Când a câştigat zece dirhami, omul a venit la el (Profet) 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.535, p.190. 
2 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.538, p.190. 
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şi cumpărase o haină cu o parte din aceştia şi mâncare de 
ceilalŃi. Trimisul lui Allah (saws) a spus atunci: „Acest lucru este 
mai bun pentru tine decât să vii în Ziua Învierii cu un semn 
negru pe chipul tău (pentru cerşit). Cerşitul se cuvine doar 
pentru trei (categorii de) oameni: cel care se află în sărăcie lucie, 
cel care este afundat în datorii, sau cel care are responsabilitatea 
de a da o despăgubire şi are greutăŃi cu făcutul plăŃii.”1 

O persoană care-şi câştigă existenŃa cu munca propriilor mâini este 
o persoană independentă. Însă, o persoană care depinde de o alta nu va 
fi independentă, iar dacă cel care îi furnizează mijloacele de trai este o 
persoană imorală şi îi cere celui pe care îl întreŃine să săvârşească o 
imoralitate, acesta din urmă va fi nevoit să facă acel lucru imoral 
deoarece în caz contrar nu va mai fi întreŃinut. În acest mod se poate 
răspândi imoralitatea, iar islamul închide orice poartă către ceea ce este 
rău. Deci, independenŃa unui om depinde de munca lui. Un exemplu în 
acest sens este imamul Abu Hanifa, unul dintre cei mai mari savanŃi 
musulmani. El a refuzat postul de judecător suprem la curtea califului 
Al-Mansur. Abu Hanifa nu a vrut să plătit de acesta, deoarece ştia că Al-
Mansur făcea abuz de funcŃia de calif şi intervenea în verdictele 
judecătorilor pentru a-şi atinge propriile interese2. Abu Hanifa a fost 
vânzător de stofe şi a câştigat mult de pe urma comerŃului său, el fiind 
un om bogat3. 

Islamul este împotriva unei clase de oameni care parazitează 
societatea. Tocmai acesta este şi motivul pentru care în islam nu există 
cler. În islam imamii trebuie să muncească deoarece în acest fel ei îşi 
aduc contribuŃia la evoluŃia comunităŃii lor şi îşi menŃin independenŃa şi 
integritatea. 

2.3.6. Încurajarea producŃiei 

 
În economia islamică este încurajată producŃia. Islamul este 

împotriva speculei şi a altor tranzacŃii de acest fel care, deşi măresc 
averea unui individ, sunt nocive pentru societate ca întreg. 

                                                 
1 Abu Dawud, Sunan AbuDawud, Kitab al Zakat (9), 1637. 
2 Amr Khaled, Îndemnul la ConvieŃuire, Revista IslamulAzi, nr. 13, România, p. 4. 
3 Amr Khaled, Îndemnul la ConvieŃuire, Revista IslamulAzi, nr. 13, România, p. 3. 
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ProducŃia este încurajată prin importanŃa pe care islamul o acordă 
muncii, dar şi prin încurajarea investiŃiilor. Dobânda este interzisă în 
islam, aşa că musulmanii care vor să-şi sporească averea nu-şi pot pune 
banii la bănci pentru a deveni mai bogaŃi prin dobânzile primite. Deci, 
cea mai bună soluŃie pentru ei este să-şi investească banii în sfera 
producŃiei. 

Ar mai putea exista situaŃia în care musulmanii şi-ar păstra averea 
fără să o investească, dar şi această posibilitate este eliminată deoarece 
islamul îi încurajează pe oameni să-şi investească averea pentru a o 
spori şi interzice îngheŃarea sau întârzierea investiŃiilor1. Allah îi 
avertizează în Coran pe cei care îşi Ńin averile lor în seifuri şi nu-şi 
investesc banii: 

„O, voi cei care credeŃi! MulŃi dintre rabini şi călugări mănâncă 
averile oamenilor pe nedrept şi [îi] împiedică de la calea lui 
Allah! Iar acelora, care strang aur şi argint şi nu le cheltuiesc pe 
calea lui Allah, vesteşte-le pedeapsa dureroasă./ Într-o Zi în care 
vor fi ele (aurul şi argintul) încinse în focul Gheenei (Iadului) şi 
cu ele se vor arde frunŃile, laturile şi spinările lor. Aceasta este 
ceea ce aŃi strâns pentru sufletele voastre! GustaŃi din ceea ce aŃi 
strâns!”2 

Zakatul are şi el un rol important în încurajarea învestirii banilor. 
Musulmanii trebuie să plătească Zakat pentru banii care nu au fost 
folosiŃi timp de un an. În acest fel proprietarii sunt încurajaŃi să-şi 
investească banii şi să-i pună în circulaŃie, aşa încât zakatul să nu-i 
termine3. Acesta este ceea ce hadisul recomandă să se facă cu banii 
orfanilor: 

„Pentru a fi cinstit cu banii orfanului, să-i investeşti şi să faci 
negoŃ cu ei, aşa încât zakatul să nu-i mănânce pe toŃi (să-i 
termine)”4 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.26. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura At-Tawba (9), versetele 34,35. 
3 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.40. 
4 Vezi: Al Shyaa, Al Shoukr maa rabe al monjat paginile 2219-2221, tipărit de Al-Shaab - 
Cairo and Surah (altowba p34); Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, 
IslamicINC Publishing& Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.40. 



 
Cătălin ŞtefăniŃă Soare 

 

 86 

În economia islamică, un alt factor care contribuie la încurajarea 
producŃiei îl reprezintă îndemnul la utilizarea tuturor materiilor prime şi 
evitarea risipei acestora. De exemplu, Profetul (saws) nu a fost de acord 
cu nişte companioni care lăsaseră o oaie moartă fără să se folosească de 
pielea acesteia: 

„«De ce nu i-aŃi luat pielea (oii) pentru a fi argăsită şi a o 
folosi?» Ei au spus: «Dar este moartă.» El (Profetul) a zis: 
«Interzis este doar să o mâncaŃi».”1 
„Dacă cineva are o bucată de pământ, să-l cultive sau să-l dea cu 
rentă fratelui său.”2 

După cum se poate observa, Profetul Muhammad (saws) nu a fost 
de acord cu neutilizarea unuia dintre cei mai importanŃi factori de 
producŃie, şi anume factorul natură, reprezentat de pământ. De aceea, 
cel care deŃine un teren fertil trebuie fie să-l exploateze, fie să-l 
închirieze fratelui său în islam pentru a fi cultivat. 

În economia islamică nu este încurajat doar aspectul cantitativ al 
producŃiei. Islamul acordă o atenŃie deosebită şi calităŃii. În acest sens 
există o serie de hadisuri care îndemnă la perfectarea producŃiei: 

„Cu adevărat Allah a poruncit totul să fie făcut într-o manieră 
bună”3 
„Cu adevărat Allah îndrăgeşte ca în cazul în care unul din voi 
face o faptă, să o facă în cel mai bun mod cu putinŃă”4 

Deci nu este important doar să se producă ceva, ci trebuie ca 
producŃia să fie de calitate superioară pentru ca produsele să fie 
competitive pe piaŃă5. 

                                                 
1 Convenit, al-Bukhari şi Muslim cu autoritatea lui Ibn Abbas, Al-Lu´lu´ wa Al-Marjan, nr. 
205; Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, 
Cairo, Egypt, 1426AH/2005AC, p. 40. 
2 Convenit, cu autoritatea lui Jabir şi Abu Huraira, Al-Lu´lu´ wa Al-Marjan, nr. 993,994; 
Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 41. 
3 Narat de Muslim cu autoritatea lui Shaddad ibn Aws; Yusuf al-Qaradawi, Education and 
Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, Egypt, 1426AH/2005AC, p. 39. 
4 Narat de al Bayhaqi în cartea DerivaŃiile Iman-ului, cu autoritatea lui Aisha, Sahih aj-
Jami´ As-Saghir, nr. 1880; Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-
Falah Foundation, Cairo, Egypt, 1426AH/2005AC, p. 39.  
5 Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 40. 



 
Introducere în economia islamică  

 

 87 

ProducŃia unei Ńări îi asigură acesteia independenŃa aşa cum munca 
asigură independenŃa unui om. Dacă o Ńară doreşte să fie independentă, 
atunci aceasta trebuie să poată produce singură lucrurile de care are cea 
mai mare nevoie (alimente, energie sau armament). Dacă o Ńară depinde 
de o altă Ńară, atunci cea dintâi este supusă riscului de a fi şantajată şi 
controlată de Ńara de care depinde. Privitor la acest subiect sheykh Yusuf 
al-Qaradawi spunea: 

„O naŃiune niciodată nu va avea onoare dacă armele sale sunt 
fabricate de o altă Ńară, care vinde ce vrea, oricând pofteşte, şi 
poate refuza o astfel de vânzare când vrea. O naŃiune nu este 
independentă dacă foloseşte importul din exterior pentru a-şi 
satisface necesităŃile. O Ńară nu este independentă dacă nu-şi 
poate controla plantaŃiile de care are nevoie pentru hrană sau 
băutură sau medicamentele pentru pacienŃi, şi acea Ńară (nu este 
independentă dacă) nu poate avea industrie avansată tehnic 
decât prin importul de utilajele şi experŃi. Nici un respect pentru 
o naŃiune care nu are o presă liberă, un radio şi o televiziune 
liberă decât dacă cumpără de la alŃii (…)”1 

2.3.7. Evitarea risipei  

Regimurile comuniste sunt recunoscute pentru risipa lor de resurse. 
În astfel de regimuri cantitatea care se produce nu este determinată de 
cererea de pe piaŃă, ci de factorii politici. Astfel se ajunge la situaŃii în 
care se produce prea mult dintr-un anumit produs, iar surplusul 
reprezintă o risipă; surplusul inutil sfârşeşte prin a fi aruncat. În acest 
fel sunt irosite resursele prime, munca şi cantitatea care s-a produs în 
plus. 

În capitalism risipa există, dar este mascată. Adică, producătorii vor 
să-şi mărească cu orice preŃ profiturile şi prin politici agresive de 
marketing consumatorii sunt încurajaŃi să cumpere lucruri care de 
multe ori nu le sunt de nici un folos. Astfel este creată artificial o cerere 
pentru nişte produse inutile, iar producătorii irosesc munca, timpul şi 
materiile prime pentru a fabrica acele produse. Aşa se face că Ńările 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& 
Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.32. 
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capitaliste sunt cele mai mari consumatoare produse petroliere şi 
alimente din lume. 

Sistemul economic islamic se deosebeşte de sistemul economic 
comunist prin faptul că sistemul economic islamic se bazează pe un 
comerŃ de liber schimb, iar preŃurile se formează acolo unde cererea se 
întâlneşte cu oferta. FaŃă de sistemul capitalist, sistemul islamic se 
deosebeşte prin faptul că impune utilizarea adecvată a resurselor 
disponibile, obligă la cheltuirea echilibrată a banilor şi descurajează 
producŃia inutilă. 

În ce priveşte utilizarea adecvată a resurselor în islam, este 
important de reamintit că resursele aparŃin Creatorului, iar omul este 
doar un administrator al acestor resurse; aşa că trebuie să utilizeze cu 
grijă resursele, fără a face risipă, deoarece omul va fi tras la răspundere 
de Creator pentru felul în care s-a folosit de resursele care îi aparŃin Lui. 

Există un număr important de hadisuri care vorbesc despre evitarea 
risipei. Printre acestea se numără: 

„Oricine mănâncă şi bea cu ustensile din aur şi argint într-
adevăr îşi umple stomacul cu focul iadului”1 

Atunci când Profetul (saws) l-a văzut pe Sa`d ibn Abi Waqqas cum 
făcea abluŃiunea i-a spus: 

„«Ce-i cu toată extravaganŃa asta?» (Sa`d) a spus: «Există 
extravaganŃă în folosirea apei?» Profetul i-a răspus: «Da, chiar 
şi dacă tu iei apă dintr-o apă curgătoare.»”2 
„Jabir bin Abdullah a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: 
Ar trebui să fie un aşternut pentru bărbat, un aşternut pentru 
soŃia lui şi al treilea (aşternut) pentru musafir, iar al patrulea 
este pentru Şeitan.”3 

                                                 
1 Narat de Al-Nasa'i şi Al-Hakim sub autoritatea lui 'Ammar ibn Yasir, Sahih aj-Jami' as-
Saghirr, nr. 1301. 
Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 42. 
2 Narat de Ibn Majad în Cartea Purificării, cu autoritatea lui Abdullah ibn Umar, nr. 425; 
Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 42. 
3 Muslim, Sahih Muslim, Kitab Al-Libas wal-Zinah (24), nr. 5190. 
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După cum se poate observa, Profetul Muhammad (saws) i-a 
îndrumat pe musulmani să nu fie risipitori, ci să se rezume la lucrurile 
de strictă necesitate. 

Unul dintre cele mai reprezentative hadisuri cu privire la 
raŃionalizarea consumului este: 

„Anas (ra) a relatat că atunci când Trimisul lui Allah (saws) 
termina de mâncat, îşi lingea cele trei degete. El (Profetul) a zis: 
Dacă vreunul dintre voi scapă vreo îmbucătură pe jos, să 
îndepărteze murdăria de pe ea şi apoi să o mănânce. Să nu o 
lase pentru diavol. El ne-a poruncit să curăŃăm farfuria, 
spunând: Nu ştiŃi în care parte din hrana voastră se află 
binecuvântarea.”1 

Asta înseamnă că orice mâncare care rămâne nu ar trebui să se 
risipească, fiind aruncată la gunoi, în timp ce unii oameni ar putea să 
aibă nevoie de acea cantitate de mâncare sau chiar de mai puŃin2. 

Referitor la acest hadis, sheykh Yusuf la Qaradawi comenta: 

„AŃi putea să întrebaŃi, care este valoarea unei bucăŃele de 
mâncare care cade, pentru o persoană? Sau care este valoarea a 
ceea ce rămâne în farfurie? Dacă ar fi să luaŃi în calcul întreaga 
naŃiune de la Est la Vest, cu fiecare persoană mâncând câte trei 
mese pe zi: în cele din urmă asta ar reprezenta aproximativ zeci 
de milioane de bucăŃele (de mâncare).”3 

După cum se poate observa multe dintre aceste hadisuri se 
adresează direct oamenilor. Deci, în economia islamică, evitarea risipei 
trebuie să se manifeste în primul rând la nivel microeconomic. Dacă 
evitarea risipei începe de la baza societăŃii (adică de la firme şi de la 
indivizi), atunci diminuarea risipei se face mult mai eficient. În cazul în 
care evitarea risipei porneşte de la iniŃiativa statului, atunci este mult 
mai greu să se evite risipa pentru că mai întâi trebuie educată populaŃia 
să nu mai risipească, ceea ce este mul mai dificil. 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.611, p.211. 
2 Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 43. 
3 Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 43. 
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Totuşi islamul nu se rezumă doar la evitarea risipei la nivel 
microeconomic. În economia islamică există numeroase indicaŃii menite 
să evite risipirea resurselor la nivel macroeconomic. Profetul 
Muhammad (saws) a fost un tată, un soŃ, un lider spiritual, dar şi un 
conducător de stat. Astfel că, prin modestia, responsabilitatea şi 
bunătatea de care a dat dovadă, el este un exemplu demn de urmat 
pentru toŃi şefii de state. Alte exemple în acest sens sunt califii drept-
călăuziŃi: Abu Bakr(ra), Umar (ra), Uthman (ra) sau Ali (ra).  

Sheykh Yusuf al Qaradawi spunea referitor la modul în care trebuie 
administraŃi banii publici pentru a se evita risipa: 

„Nu ne aşteptăm de la conducătorii noştri sau prinŃii noştri să fie 
la fel ca cei de dinaintea lor, dar ne aşteptăm de la ei să aibă 
grijă de banii statului, şi să nu îi cheltuiască pe rudele şi oamenii 
care sunt în alianŃă cu ei. MulŃi regi, preşedinŃi şi prinŃese din 
Ńările noastre cred că banii statului le aparŃin, şi că asta le dă 
dreptul să-i cheltuiască după cum poftesc, deoarece nu este 
nimeni care să-i tragă la răspundere.(…) Sunt domenii în care 
banii se cheltuiesc fără nici un fel de întrebare, cum ar fi: 
comunicaŃiile în masă (telecomunicaŃiile), sporturile, politicile de 
securitate naŃională, inclusiv pe angajaŃii acestora; în timp ce 
sume mici de bani sunt cheltuite pentru educaŃie, sănătate, 
transporturi şi servicii publice. Echilibrarea cheltuielilor dintre 
diferitele ministere, acordarea de prioritate unuia peste un altul 
în funcŃie de nevoi, şi acordarea priorităŃii publicului larg şi 
nevoilor acestuia, decât (acordarea de prioritate) minorităŃii.”1 

2.3.8. Formarea preŃurilor 

În procesul de formare a preŃurilor există două extreme: cazul în 
care preŃurile sunt impuse de anumiŃi actori de pe piaŃă (stat, firme 
puternice etc) sau cazul în care acestea se formează liber, pe baza 
raportului cerere-ofertă. 

Într-un sistem economic comunist cele mai multe preŃuri nu se 
formează liber, ci sunt, de cele mai multe ori, impuse de stat. Acest mod 
de formare a preŃurilor este extrem de nociv pentru societate deoarece 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawy, Economy and Wealth in Islam, Islamic INC Publishing& 
Distribution, Cairo, Egiypt,1997, p.49, 50. 
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duce întotdeauna la dezavantaje, fie din partea vânzătorilor, fie din 
partea cumpărătorilor. Dacă preŃurile sunt în favoarea cumpărătorilor 
(adică preŃul unei mărfi este foarte apropiat sau sub costurile de 
producŃie a acelei mărfi), atunci poducătorii/vânzătorii sunt descurajaŃi 
să mai producă deoarece înregistrează pierderi sau au profituri foarte 
mici. În acest caz efectele sunt devastatoare pentru economie deoarece 
producătorii nu mai investesc în inovaŃie sau se pot retrage de pe piaŃă. 
Dacă preŃurile sunt în favoarea vânzătorilor (adică preŃul unei mărfi este 
mult mai mare decât valoarea reală a acesteia), atunci averea 
cumpărătorilor este „mâncată” nejustificat. Astfel de situaŃii sunt tipice 
monopolizării. 

În economia islamică monopolul este interzis, indiferent dacă 
monopolul este deŃinut de stat sau dacă este deŃinut de elemente din 
sectorul privat. RaŃionamentul din spatele interzicerii monopolului este 
unul foarte simplu: islamul este împotriva asupririi şi încurajează 
solidaritatea, iar monopolul are exact efectele opuse. Monopolistul îşi 
construieşte averea prin asuprirea celorlalŃi şi în loc să fie solidar şi să-i 
ajute pe cei aflaŃi la nevoie, el profită de necazul lor pentru a-şi spori 
nemeritat profitul. Profitul obŃinut în plus de monopolist este nedrept, 
deoarece nu se datorează unui surplus de muncă (necesar pentru 
producerea unei cantităŃi mai mari) şi nici nu de datorează unei 
îmbunătăŃiri a calităŃii mărfii sau serviciului oferit1. Profetul 
Muhammad (saws) a condamnat monopolul: 

„Orice lucru monopolizat este rău (păcătos).”2 

Monopolul apare atunci când cineva se impune ca unic ofertant pe o 
piaŃă, fiind capabil să manipuleze preŃurile în favoarea sa. Monopolul 
poate căpăta diverse forme: cineva devine unicul producător pe o piaŃă, 
împiedicându-i pe alŃii să intre pe piaŃa respectivă sau cineva poate 
stoca anumite bunuri când acestea se află din abundenŃă pe piaŃă pentru 
ca mai apoi, când piaŃa are nevoie, să vândă acele bunuri la suprapreŃ 
(de exemplu cineva stochează cereale vara, după recoltat, pentru a le 
vinde la suprapreŃ iarna sau primăvara, asuprindu-i pe ceilalŃi prin 
preŃurile foarte mari pe care le cere). Profetul Muhammad (saws) a 
acuzat această practică monopolistă: 

                                                 
1 www.nabulsi.com/english-nab/01friday/f-contemplation/conceptofmoney.php 
2 Narat de Muslim, Adu Dawud, Tirmidhi, Sahahoo şi Ibn Majad; Yusuf al-Qaradawy, 
Economy and Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& Distribution, Cairo, Egiypt,1997, 
p.28. 
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„Relatat de Ya`la ibn Umayyah: Profetul (saws) a zis: A stoca 
alimente (pentru a le vinde mai scump) în pământul sfânt este o 
rătăcire (de la bine la rău).”1 
„Relatat de `Abda: Profetul a zis: Nu opriŃi banii pentru a-i 
număra (adică nu tezaurizaŃi banii), (căci dacă faceŃi asta) Allah 
va opri binecuvântările Sale pentru voi”2 
„Orice persoană care monopolizează alimentele timp de 40 de 
zile nu îl acceptă pe Allah şi (nici) Allah nu îl acceptă pe el.”3 

În schimb, în capitalismul laissez-faire, se consideră că preŃurile 
trebuie să se formeze în funcŃie de raportul cerere-ofertă. Economiştii 
care susŃin acest sistem economic sunt de părere că piaŃa se poate 
autoechilibra: dacă cererea creşte, atunci preŃul se măreşte până când se 
ajunge într-un punct de echilibru unde creşterea cererii se opreşte, iar în 
cazul în care cererea scade, preŃul scade până într-un punct de echilibru 
unde scăderea cererii se opreşte. De asemenea, economiştii care susŃin 
capitalismul laissez-faire sunt de părere că orice intervenŃie a statului va 
duce la dezechilibrarea pieŃei. Acest sistem pare ideal în teorie, dar 
practica a demonstrat că în viaŃa reală piaŃa nu se poate auto-regla şi că 
este nevoie de intervenŃia statului pentru a fi eliminaŃi acei factori 
perturbatori, responsabili pentru dezechilibre. 

În economia islamică procesul de formare a preŃurilor are un 
caracter echilibrat, adică preŃurile trebuie să se formeze liber, la 
întâlnirea cererii cu oferta. Islamul nu adoptă o părere radicală, cum că 
statul nu ar trebui să intervină deloc. Dimpotrivă, islamul înŃelege omul 
aşa cum este el, adică omul este o fiinŃă slabă, imperfectă (vezi Coran 
4;28). Ca urmare unii oameni pot fi cuprinşi de lăcomie şi egoism, iar 
prin faptele lor pot crea dezechilibre pe piaŃă. Tocmai acesta este şi 
motivul pentru care statul are datoria să intervină. 

În economia islamică, când se stabileşte preŃul unui bun, se Ńine 
cont de costurile de producŃie, de depozitare, de transport şi de altele, 
dacă mai sunt altele, şi se Ńine cont şi de profitul comerciantului4. 
Islamul nu este împotriva profitului, deoarece profitul este o 
recompensă pentru munca producătorului şi a comerciantului. Însă 

                                                 
1 Abu Dawud, Sunan AbuDawud, Kitab Al-Manasik Wal-Hajj (10), nr. 2015. 
2 Bukhari, Sahih Bukhari, Zakat (24), nr. 514. 
3 Preluat de Ahmed, care l-a auzit de la Ibn Umar; Yusuf al-Qaradawy, Economy and 
Wealth in Islam, IslamicINC Publishing& Distribution,Cairo,Egiypt,1997, p.28. 
4 Muhamad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 68. 
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islamul este împotriva profitului necuvenit provenit din înşelătorie, furt, 
monopol etc 

Deci, la baza formării preŃurilor trebuie să fie raportul dintre cerere 
şi ofertă. Pe o piaŃă lipsită de factori perturbatori, preŃul de echilibru 
care se formează la întâlnirea cererii cu oferta reprezintă preŃul pieŃei. 
Acest preŃ al pieŃei este etic atât pentru cei care vând, dar şi pentru cei 
care cumpără. Însă există şi situaŃii când se vinde sub sau peste preŃul 
pieŃei: 

 
1. Vânzarea se face sub preŃul pieŃei: 

� Dacă cel care vinde vrea să facă un favor unuia dintre prietenii 
săi şi astfel scade preŃurile, nu este nimic rău în asta şi această faptă nu 
reprezintă un păcat1. 

� Dacă un om este priceput la negocieri şi i se vinde ceva la un 
preŃ mai mic, nu este nimic rău în asta2. 

� Dacă cineva vinde o cantitate mai mare de bunuri sub preŃul 
pieŃei şi în felul acesta face rău celorlalŃi comercianŃi, atunci face ceva 
interzis (haram) şi trebuie oprit. A vinde ceva sub costul de producŃie 
este cunoscut sub denumirea de dumping. Aceste tehnici nesănătoase, 
care au menirea de a face rău celorlalŃi comercianŃi, au fost interzise în 
islam, deoarece profetul Muhammad (saws) a spus: 

„Nu trebuie să fie nici daună (şi) nici daună întoarsă (adică să se 
plătească o daună cu o alta).”3 

 
2. Vânzarea se face peste preŃul pieŃei:  

� Dacă comerciantul vinde la un preŃ puŃin mai mare decât preŃul 
pieŃei, cum ar fi să vândă ceva ce valorează 20 u.m.4 pentru 22 u.m. , 
atunci este permis, deoarece este ceva ce se întâmplă frecvent, iar 
oamenii o tolerează5. 

                                                 
1 Shaykh ibn Uthaymeen, Fataawa li`l-Tujjaar wa Rijaal al-A`maal, p. 42; 
 http://islamqa.com/en/ref/islamqa/13341 
2 Shaykh ibn Uthaymeen, Fataawa li`l-Tujjaar wa Rijaal al-A`maal, p. 42; 
 http://islamqa.com/en/ref/islamqa/13341 
3 Ibn Majad, 2340; clasat ca sahih de Al-Albaani în Al-Irwa`, 896; 
 http://islamqa.com/en/ref/islamqa/13341 
4 u.m. prescurtarea de la unităŃi monetare. 
5 http://islamqa.com/en/ref/islamqa/13341 
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� Dacă comerciantul vinde la un preŃ mult mai mare decât preŃul 
pieŃei, cum ar fi să vândă ceva ce valorează 60 u.m. pentru 90 u.m., 
atunci aceasta este interzis (haram), deoarece este un fel de înşelătorie1.  

Persoanele care vând marfa la un preŃ mult mai mare decât preŃul 
pieŃei se opun poruncii lui Allah şi a Profetului (saws): 

„O, voi cei care credeŃi! Nu vă mâncaŃi averile voastre unii altora 
pe nedrept, doar dacă este un negoŃ [legal], cu buna învoiala 
voastră! Şi nu vă ucideŃi voi insivă! Allah este Îndurător cu voi!”2 
„Profetul (saws) a spus: Nu este permis să iei averea unui om în 
afară de ceea ce el dă de bunăvoie.”3 

Din citatele menŃionate anterior rezultă clar utilizarea unor metode 
bazate pe înşelătorie, minciună, monopol etc. sunt interzise în islam. 

Mai există totuşi cazul în care cumpărătorul, datorită naivităŃii sau 
necunoaşterii poate fi de acord să plătească o marfă, mult peste preŃul 
pieŃei. Islamul interzice şi acest tip de tranzacŃii. Shaykh Ibn Bazz 
menŃiona: 

„Ce este interzis este creşterea acestuia (a preŃului) şi a-l face 
mai mare decât valoarea de piaŃă pentru unii clienŃi, mai ales 
dacă cumpărătorul nu are cunoştinŃă de preŃurile de pe piaŃă 
sau este neexperimentat în cumpărare, vânzare sau negociere. 
Nu este permis să se profite de ignoranŃa lui şi neexperianŃa lui 
pentru a obŃine de la el un preŃ mai mare decât valoarea de 
piaŃă.”4 

În acest caz, în care vânzătorul profită de neştiinŃa cumpărătorului, 
acesta din urmă are dreptul, dacă este informat despre această situaŃie, 
să returneze bunurile1. 

2.3.9. IntervenŃia statului în economie 

Pentru a decide funcŃiile care îi revin unui stat în economie, trebuie 
mai întâi identificate Ńelurile acelui stat. Cu alte cuvinte, cineva trebuie 
                                                 
1 http://islamqa.com/en/ref/islamqa/13341 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nisa (4), versetul 29. 
3 Narat de Ahmad (20172), clasat ca sahih de al-Albaani în Irwa` al-Ghaleel (1459); 
http://islamqa.com/en/ref/islamqa/121361. 
4 Ibn Baaz, Majmoo` Fataawa Ibn Baaz (19/108); 
 http://islamqa.com/en/ref/islamqa/126393 
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să se hotărască unde vrea să ajungă şi abia apoi să aleagă drumul pe care 
vrea să meargă. 

Teoretic, Ńelul suprem, atât pentru un stat comunist, cât şi pentru 
un stat capitalist, este de a atinge, cât mai repede cu putinŃă, 
prosperitatea materială pentru cât mai mulŃi dintre cetăŃenii săi. Un stat 
islamic trebuie să se îngrijească atât de prosperitatea materială, cât şi de 
satisfacŃia sufletească a cetăŃenilor săi, deoarece islamul nu tratează 
omul doar ca pe o entitate materială, ci îl tratează ca pe un întreg format 
din trup şi suflet. Deci, Ńelurile unui stat islamic trebuie să fie mult mai 
echilibrate pentru a putea asigura atât împlinirea materială, cât şi 
împlinirea sufletească a cetăŃenilor săi. 

Muhammad Nejatullah Siddiqi, de la Centrul pentru Cercetare în 
Economia Islamică al UniversităŃii Regele AbdulAziz, Arabia Saudită, a 
identificat trei Ńeluri principale şi trei Ńeluri auxiliare ale unui stat 
islamic. Cele trei Ńeluri principale ale unui stat islamic reies din Coran şi 
Sunna şi din precedentele apărute în timpul celor patru califi drept-
călăuziŃi2. Aceste Ńeluri au un caracter permanent şi sunt următoarele3: 

� Asigurarea nevoilor de bază oricărei fiinŃe umana aflate în 
jurisdicŃia sa. 

� Prevenirea acumulării avuŃiei; mai precis asigurarea unei bune 
distribuŃii a avuŃiei. 

� Asigurarea dezvoltării Ńării pentru a o menŃine puternică. 
Pe lângă aceste Ńeluri, mai sunt alte trei Ńeluri auxiliare care reies 

din nevoile realităŃii contemporane. Acestea sunt necesare pentru a se 
putea atinge Ńelurile principale. łelurile auxiliare sunt4: 

� Eliminarea şomajului. 
� Asigurarea stabilităŃii prin politici de stabilizare. 
� Asigurarea progresului în ştiinŃă şi tehnologie. Îndeplinirea 

acestui Ńel este necesară atât pentru bunul mers al lucrurilor pe plan 
intern, dar şi pentru a reduce dependenŃa Ńărilor musulmane faŃă de 
puterile ostile islamului5. 

                                                                                                            
1 http://islamqa.com/en/ref/islamqa/13341 
2 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy - An Islamic 
Perspective, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1996/1416AH, p. 45. 
3 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy - An Islamic 
Perspective, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1996/1416AH, p. 45. 
4 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy - An Islamic 
Perspective, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1996/1416AH, p. 45. 
5 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy - An Islamic 
Perspective, The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1996/1416AH, p. 46. 
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Acum că au fost menŃionate Ńelurile celor trei sisteme economice 
(comunist, capitalist şi islamic), trebuie stabilit ce măsuri ia fiecare 
pentru a-şi atinge Ńelurile. Mai precis, am stabilit unde vrem să ajungem, 
iar acum trebuie ales drumul pe care vrem să-l parcurgem pentru ajunge 
la destinaŃie. Acest drum, în economie, îl reprezintă gradul de 
intervenŃie a statului în economie. 

IntervenŃia statului în economie este un subiect intens discutat de 
către economiştii moderni. În această privinŃă există două extreme: pe 
de o parte este doctrina capitalistă laissez-faire care consideră că statul 
nu ar trebui să intervină deloc în economie, iar pe de cealaltă parte este 
doctrina comunistă, care consideră că statul ar trebui să aibă control 
total asupra tuturor mijloacelor de producŃie. 

Economia islamică alege calea de mijloc. Adică statul nu trebuie să 
intervină atât timp cât pieŃele funcŃionează corect şi atât timp cât nu 
există dezechilibre în societate, dar statul are datoria să intervină pentru 
a preveni (în cazul în care prevede anumite dezechilibre) sau pentru a 
combate dezechilibrele deja apărute. Ambele concepte atât cel al 
pasivităŃii, cât şi cel al intervenŃiei se regăsesc în Sunna. Din explicaŃiile 
profetului Muhammad (saws) reiese foarte clar când trebuie să existe 
pasivitate şi când trebuie să se intervină. 

„LăsaŃi oamenii în pace (să facă comerŃ) şi Allah va da unora 
dintre ei, prin intermediul altora.”1 
„Narat de An-Nu`man bin Bashir: Profetul a zis: Exemplul celui 
care rămâne credincios poruncilor şi limitelor stabilite de Allah 
în comparaŃie cu cei ce le încalcă (pe aceste porunci şi limite) este 
precum exemplul acelor persoane care au tras la sorŃi pentru 
locurile lor de pe vas (corabie). Unii dintre ei aveau locuri pe 
puntea de sus, iar ceilalŃi pe puntea de jos (în cală). Când cei din 
urmă aveau nevoie de apă, ei trebuiau să urce (pe puntea de sus) 
să ia apă (iar asta crea deranj celor de sus), aşa că ei au spus: 
«HaideŃi să facem o gaură în partea noastră de barcă (că să 
luăm apă) şi să-i scutim pe cei de deasupra de deranj». Deci, 
dacă oamenii de pe puntea de sus îi lasă pe ceilalŃi să facă ce le-a 

                                                 
1 Narat de Muslim; http://islamqa.com/en/ref/islamqa/47354 
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trecut prin minte, toŃi oamenii de pe vas vor fi pieri, dar dacă ei 
îi împiedică, ambele grupări vor fi în siguranŃă.”1 

Astfel, din primul hadis reiese că atât timp cât lucrurile merg bine 
statul nu trebuie să intervină. Al doilea hadis indică clar că atunci când 
societatea, reprezentată de stat, anticipează anumite dezechilibre în 
economie trebuie să ia măsuri urgente pentru a împiedica distrugerea 
tuturor (atât a celor care produc dezechilibrele, cât şi a celorlalŃi, care 
sunt nevinovaŃi). După cum spune hadisul, cei care fac rău trebuie 
opriŃi, chiar dacă în spatele faptei lor rele stă o intenŃie bună. 

După cum am menŃionat anterior, islamul este calea spre echilibru, 
iar Şaria este călăuza care-i îndrumă pe oameni spre acel echilibru. 
Conform economiei islamice, statul are datoria să vegheze ca Şaria să fie 
respectată deoarece aceasta trage o linie de demarcaŃie între ce este rău 
şi ce este bine şi astfel statul menŃine un echilibru în economia sa. 

Pe lângă toate aceste lucruri mai trebuie menŃionat un mare avantaj 
pe care îl oferă un stat islamic, cu o economie islamică, în comparaŃie cu 
un stat laic, cu o economie capitalistă sau comunistă. Islamul îşi 
propune să formeze o societate sănătoasă, bazată pe valori morale 
puternice, iar statul islamic are datoria să vegheze la menŃinerea 
valorilor morale islamice. Aceste valori stau la baza prosperităŃii 
materiale şi a echilibrului dintr-o societate, iar lipsa acestor valori poate 
duce la sărăcie şi la dezechilibre puternice. În schimb, într-un stat laic, 
aceste valori morale lipsesc; la nivel macroeconomic, statului vrea 
creşterea veniturilor sale şi sporirea prosperităŃii cetăŃenilor săi, iar la 
nivel microeconomic, firmele sunt interesate doar de maximizarea 
profitului. 

Muhammad Ayub, de la Institutul Islamic de Bănci şi Asigurări, a 
indicat de ce un stat laic, cu o economie laică nu poate avea rezultate 
bune pe termen lung pentru societate2. În schema de mai jos de 
regăseşte această demonstraŃie în comparaŃie cu un stat islamic cu o 
economie islamică. 
 
 
 
                                                 
1 Bukhari, Sahih Bukhari, Parteneriat (44), nr. 673;  Bukhari, Sahih Bukhari, Martori (48), 
nr. 851; 
2 Muhamad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 37. 
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 Economie Capitalistă/Comunistă Economie Islamică 
Stat laic Stat islamic 

(Ńel: creşterea veniturilor statului) (Ńel: aplicarea şi respectarea Şariei) 
↓ ↓ 

Nedreptate şi corupŃie 
(acestea apar datorită lăcomiei de a 

câştiga cât mai mult) 

ExistenŃa unor limite clar stabilite pe 
baza unor valori morale puternice care 

emană din Coran şi Sunna 
↓ ↓ 

La nivel social apar: La nivel social sunt interzise: 
▪ Jocurile de noroc 
▪ Industrii legate de sex (pornografie, 
prostituŃie etc.) 
▪ Industrii legate de intoxicanŃi (alcool, 
droguri etc) 
▪ Dobânda 

▪ Jocurile de noroc 
▪ Industrii legate de sex (pornografie, 
prostituŃie etc.) 
▪ Industrii legate de intoxicanŃi (alcool, 
droguri etc) 
▪ Dobânda 

Toate aceste lucruri nocive şi creatoare 
de dependenŃă devin parte a politicilor 
de stat 

Statul interzice toate aceste lucruri, iar 
combaterea acestora este o politică de 
stat 

│ ↓ │ ↓ 
│ 
│ 

Rezultat la nivel 
macroeconomic: 

│ 
│ 

Rezultat la nivel 
macroeconomic: 

│ 
│ 
│ 

▪ Sănătatea publică are de 
suferit (boli cu transmitere 
sexuală) 

│ 
│ 
│ 

▪ Sănătatea publică are de 
câştigat (răspândirea bolilor cu 
transmitere sexuală este redusă 
la nimim) 

│ 
│ 
│ 
│ 

▪ Creşte infracŃionalitatea 
(consumul de intoxicanŃi este 
un factor important în 
creşterea infracŃionalităŃii) 

│ 
│ 
│ 
│ 

▪ InfracŃionalitatea este scăzută 

N
iv

e
l 

m
a

cr
o

e
co

n
o

m
ic

 

│ 
│ 
│ 

▪Societatea are valori morale 
slabe (societatea devine 
coruptă) 

│ 
│ 
│ 

▪ Societatea are valori morale 
puternice (mita, furturile, etc 
sunt reduse la minim) 

↓  ↓  
Rezultat la nivel microeconomic: Rezultat la nivel microeconomic: 
Indivizii şi firmele îşi investesc banii în 
activităŃi neproductive şi nesănătoase 
pentru societate datorită profiturilor 
mari pe care le aduc aceste activităŃi 

Singurele moduri legale prin care un 
individ sau o firmă îşi poate creşte 
veniturile sunt: munca şi investirea 
banilor în lucruri folositoare societăŃii 

↓  

N
iv

e
l 

m
ic

ro
e
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n

o
m

ic
 

Investitorii evită domenii precum 
educaŃie, sănătate sau agricultură 
pentru că aceste domenii necesită un 
volum mare de muncă, iar profiturile 
sunt modeste 
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2.3.10. ProtecŃia mediului 

 
Se poate observa că islamul şi, implicit, economia islamică pun 

mare accent pe etică şi că îi îndeamnă pe oameni să aibă un 
comportament bun. Islamul le cere musulmanilor să fie toleranŃi, să îi 
ajute şi să îi protejeze pe ceilalŃi oameni. Însă islamul este un mod de 
viaŃă care cuprinde toate aspectele vieŃii, aşa că nu ar fi fost complet 
dacă s-ar fi rezumat doar la modul în care oamenii trebuie să se 
comporte între ei, ci islamul îi învaŃă pe oameni şi cum să se comporte 
cu mediul înconjurător (resurse, plante şi animale). 

ProtecŃia mediului este un subiect nou, care a atras atenŃia 
umanităŃii în ultimele decenii din cauza fenomenelor naturale extreme 
care au avut loc cu o frecvenŃă din ce în ce mai mare. Acesta este motivul 
pentru care multe Ńări, alarmate de efectele calamităŃilor naturale 
(încălzire globală, micşorarea stratului de ozon, ploi acide1), au început 
să ia măsuri pentru a proteja mediul înconjurător. Pe de altă parte 
consumatorii au devenit mai conştienŃi de riscurile produselor agricole 
care au fost obŃinute prin modificări genetice şi prin utilizarea 
îngrăşămintelor chimice, aşa că mulŃi dintre aceştia preferă produsele 
bio. 

Cu toate eforturile depuse de diverse organizaŃii (precum Green 
Peace) pentru a educa populaŃia şi a evidenŃia efectele negative la care 
oamenii se expun prin neprotejarea mediului, măsurile care au fost luate 
în acest sens sunt puŃine. Mai mult decât atât, acest subiect continuă să 
rămână un subiect nepopular pentru multe guverne sau oameni de 
afaceri din cauza costurilor mai ridicate pe care le cere protejarea 
mediului. După aproape două secole, de la revoluŃia industrială, de când 
omenirea s-a comportat într-un mod total iresponsabil faŃă de mediu 
(descotorosindu-se de tot felul de reziduuri otrăvitoare în aer, râuri sau 
pământ), evident că acum găsirea unei rezolvări la această problemă 
implică anumite probleme şi costuri. 

Deşi multora li s-ar putea părea un subiect de actualitate, totuşi în 
islam acest subiect a fost reglementat încă de acum 1400 de ani, odată 
cu revelaŃia Coranului şi a Sunnei Profetului Muhammad (saws). 
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ProtecŃia mediului în Coran 
 

Este ştiut faptul că pentru Şaria, Coranul oferă legile principale. 
Astfel că în Coran se regăsesc direcŃiile principale pe care trebuie să le 
adopte legea islamică (Şaria). Deşi unora protecŃia mediului ar putea să 
li se pară un detaliu care nu-şi are rostul printre principalele legi din 
Şaria, Coranul acordă o atenŃie deosebită acestui subiect. De aici putem 
deduce importanŃa pe care musulmanii trebuie să o acorde protecŃiei 
resurselor, plantelor şi animalelor care îi înconjoară. 

În Coran problematica protecŃiei mediului este abordată din trei 
aspecte diferite:  

1. Admirarea frumuseŃilor mediului înconjurător. 

Allah dă în Cartea Sa foarte multe exemple despre felul minunat în 
care El a creat lumea care ne înconjoare. Toate aceste exemple au scopul 
de a „deschide ochii” oamenilor şi de a-i face să vadă miracolele care 
sunt la tot pasul: 

„El (Allah) este Acela care a făcut să coboare apa din cer. Apoi, 
prin ea., Noi am făcut să încolŃească toate plantele, din care 
după aceea am făcut să iasă verdeaŃa, din care scoatem grăunŃe, 
unele peste altele, iar din curmali −din mlădiŃele lor− ciorchini 
deşi; şi grădini de struguri, măslini şi rodii, asemănătoare şi 
diferite unele de altele. PriviŃi la fructele lor când rodesc, 
crescând când se coc! În aceasta sunt semne pentru oamenii care 
cred.”2 
„Iar pe pământ sunt parcele învecinate şi grădini de viŃă-de-vie, 
de grâne, de palmieri în tufe şi câte unul de la o rădăcină, udate 
de la o singură apă. Şi le-am făcut Noi pe unele mai bune decât 
altele la mâncare. În acestea sunt semne pentru un neam [de 
oameni] care pricep.”3 

După cum reiese din cel de-al doilea verset citat mai sus, deşi viŃa-
de-vie, grânele şi palmierii se hrănesc din aceeaşi apă şi cresc pe acelaşi 

                                                                                                            
1Rafik Issa Beekun, Islamic Business Ethics, Goodword Books, New Delhi, India, 2003, p. 
51. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-`An`Am (6), versetul 99. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Ra`d (13), versetul 4. 
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sol, totuşi fiecare dintre ele produc fructe total diferite de celelalte ca 
aspect, gust şi compoziŃie1. Astfel Allah atrage atenŃia oamenilor asupra 
splendorii şi unicităŃii creaŃiei Sale. 

În momentul în care oamenii contemplă la aceste minuni, ei învaŃă 
să aprecieze chiar şi pe cele mai nesemnificative creaturi (precum 
albinele) şi astfel oamenii renunŃă la ignoranŃa din inimile lor: 

„Şi [iată ce] le-a revelat Domnul tău albinelor: “FaceŃi-vă case în 
munŃi, în pomi şi în ceea ce ei făuresc!/ Apoi mâncaŃi din toate 
roadele şi urmaŃi căile uşoare ale Domnului vostru!” Din burŃile 
lor iese o băutură cu felurite culori, în care este leac pentru 
oameni. În aceasta este cu adevărat un semn pentru un neam 
[de oameni] care chibzuiesc!”2 

2. Folosirea resurselor mediului înconjurător. 

Resursele pe care omul le are la dispoziŃie pentru a-şi desfăşura 
activităŃile economice sunt un dar de la Allah. Omul trebuie să fie 
mulŃumitor pentru darul primit de la Allah şi trebuie să folosească cum 
se cuvine acest dar. În caz contrar oamenii îşi furia Creatorului. Deci, cei 
nerecunoscători sunt precum poporul Saba`, care nu a apreciat terenul 
fertil, apa proaspătă şi grădinile frumos mirositoare şi au dat dovadă de 
silă, neglijând pământul şi irosind sursa lor de avuŃie3. Allah a spus: 

„Şi a avut [neamul din] Saba’ în sălaşul lor un semn: două 
grădini, în dreapta şi în stânga. «MâncaŃi din darul Domnului 
vostru şi aduceŃi-I Lui mulŃumire! O Ńară bună şi un Stăpân 
Iertător!»/ Însă ei s-au întors şi Noi am trimis asupra lor Sayl-
Al-‘Arim (inundaŃia şi înecul eliberate de la baraj) şi le-am 
schimbat amândouă grădinile lor cu două grădini cu roade 
amare, tamarisc şi câŃiva jujubieri./ Aceasta le-am dat-o ca 
răsplată pentru că ei au fost necredincioşi. Şi oare răsplătim Noi 
[astfel pe altcineva] în afară de cel necredincios?” 

 

                                                 
1 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
EdiŃia I, p. 848. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nahl (16), versetele 68,69. 
3 Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 20. 
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3.ObligaŃia omului de a proteja mediul înconjurător. 

„CredeŃi în Allah şi în Trimisul Său şi faceŃi milostenie din cele 
asupra cărora El v-a făcut administratori, căci aceia dintre voi 
care cred şi care fac milostenie vor avea parte de răsplată 
mare!”1 
„Şi [adu-Ńi aminte] când Stăpânul tău le-a zis ingerilor: «Voi să 
pun pe pământ un administrator».Iau răspuns: «Să pui pe 
cineva care să facă stricăciune pe el şi să pricinuiască vărsare de 
sânge, când noi łie IŃi aducem slavă şi pe Tine Te socotim 
Sfânt?». Şi a zis: «Eu ştiu ceea ce voi nu ştiŃi».”2 

Mediul înconjurător −cu resursele, plantele şi animalele sale− este o 
binecuvântare pe care Allah a dat-o omului, însă omul trebuie să 
administreze cu grijă ceea ce Allah i-a oferit deoarece aceasta nu este 
proprietatea omului ci a lui Allah. 

Deci omul are datoria de a proteja mediul înconjurător, pentru că la 
sfârşitul vieŃii va fi tras la răspundere despre felul în care a administrat 
avuŃia Stăpânului3 său. 
 
ProtecŃia mediului în Sunna 

Sunna (tradiŃia profetului) detaliază modul în care omul trebuie să 
interacŃioneze cu fiecare din elementele naturii. Astfel că fiinŃa umană 
este învăŃată să respecte şi să protejeze apele, plantele şi animalele.  

ÎnvăŃămintele din Sunna legate de protecŃia mediului pot fi 
clasificate în funcŃie de elementele naturii la care fac referire. Putem, 
deci, distinge trei categorii de elemente ale naturii: resursele(apă, are, 
minereuri etc.), plante şi animale. 

Sunna îndeamnă la protejarea resurselor. 
Între 70 şi 80% din corpul uman este alcătuit din apă, iar corpul 

uman nu poate rezista mai mult de trei zile fără aceasta. Marile oraşe 
sunt construite pe coastă sau pe văile râurilor mari şi nicio activitate 
economică nu poate fi desfăşurată în absenŃa acesteia. De aici putem 
concluziona că apa este probabil cea mai importanta resursa pentru om. 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Hadid (57), versetul 7. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 30. 
3 As-Samad (Care nu are nevoie de nimeni şi de care au alŃii nevoie, perfect, desăvârşit) 
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Islamul îndeamnă la protejarea acestei resurse în două moduri: în 
primul rând le cere musulmanilor să nu facă risipă de această resursă, 
iar în al doilea rând interzice poluarea apei: 

Atunci când Profetul (saws) l-a văzut pe Sa`d ibn Abi Waqqas cum 
făcea abluŃiunea i-a spus:  

„«Ce-i cu toată extravaganŃa asta?» (Sa`d) a spus: «Există 
extravaganŃă în folosirea apei?» Profetul i-a răspus: «Da, chiar 
şi dacă tu iei apă dintr-o apă curgătoare.»”1 
„Jabir (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a interzis 
urinatul în apă stătătoare.”2 

Dacă urinatul este interzis într-o apă stătătoare, omul modern, ar 
trebui să-şi reconsidere poziŃia şi să se gândească cât rău face naturii şi 
celor din jur când deversează deşeuri chimice şi deşeuri menajere în 
râuri şi lacuri. 

 
Sunna îndeamnă la protejarea plantelor 
Plantele sunt esenŃiale vieŃii de pe pământ deoarece, prin 

fotosinteză ele creează oxigenul necesar fiecărei vietăŃi care există. În 
plus, cultivarea plantelor reprezintă principala ocupaŃie în agricultură 
deoarece mare parte din necesarul de hrană al fiinŃei umane o constituie 
fructele, legumele şi cerealele. De asemenea, plantele reprezintă materia 
primă pentru câteva industrii importante precum industria textilă, 
industria farmaceutică sau industria prelucrării lemnului. 

Datorită tuturor acestor beneficii pe care le au plantele pentru viaŃa 
oamenilor, aceştia trebuie să le protejeze: 

„Acela care taie un jujubier, Allah îi va direcŃiona capul către 
Focul Iadului.”3 

                                                 
1 Narat de Ibn Majad în Cartea Purificării, cu autoritatea lui Abdullah ibn Umar, nr. 425; 
Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 42. 
2 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.1778, p.501. 
3 Abu Dawud, Sunan, Kitab al-Adab, nr. 5239. Narat şi de al-Bayhaqi în Sunan şi 
menŃionat în Sahih aj-Jami as-Saghir. Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the 
Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, Egypt, 1426AH/2005AC, p. 22. 
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Jujubierul este un copac care creşte în deşert, rezistent la secetă şi 
la căldură, iar cei care călătoresc prin deşert beneficiază de umbra lui şi 
mănâncă din fructele sale1. Pedeapsa cu focul iadului pentru cel care taie 
un astfel de pom folositor, indică faptul că oamenii trebuie să protejeze 
mediul, iar distrugerea elementelor naturii are repercusiuni negative 
asupra tuturor fiinŃelor umane, dar şi asupra animalelor2. 

De asemenea, Sunna îi încurajează pe musulmani nu doar să 
protejeze, dar să şi planteze copaci şi să cultive terenurile agricole 
părăsite3:  

„Jabir (ra) a relatat că Trimisul lui Allah a zis: Dacă un 
musulman sădeşte un copac, orice se mănâncă din el este 
milostenie în numele lui şi orice se fură sau se scade din el este o 
milostenie. (Muslim) 
O altă versiune este: Dacă un musulman sădeşte un copac sau 
însămânŃează un câmp şi oamenii sau animalele şi păsările se 
hrănesc de pe urma lui, toate acestea înseamnă milostenie în 
numele său.”4 

Sunna îndeamnă la protecŃia animalelor 
FiinŃa umană are datoria de a nu abuza de viaŃa animalelor. Atunci 

când animalele sunt ucise, acestea trebuie sacrificate doar pentru a fi 
mâncate sau dacă sunt periculoase şi pun în pericol vieŃile oamenilor. 
Risipa este interzisă în islam şi, evident, uciderea animalelor din plăcere, 
doar pentru amuzament, nu este permisă: 

„Profetul (saws) a zis: Niciodată un om nu omoară o vrabie sau 
orice pasăre mai mare, (căreia) să nu-i acorde dreptul său, fără 
să fie întrebat de Allah despre asta. Ei au zis: O, Trimis al lui 
Allah, care este dreprul acesteia? El le-a spus: El trebuie să o 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 23. 
2 Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 23. 
3 Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, 
Egypt, 1426AH/2005AC, p. 25. 
4 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.135, p.67. 
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sacrifice şi să o mănânce, şi nu trebuie să-i taie gâtul şi să o 
arunce”1 
„Ash-Sahrid (ra) a relatat: L-am auzit pe Profet (saws) zicând: 
Oricine ucide o vrabie degeaba, aceasta va veni vociferând (şi) 
plângându-se la Allah în Ziua JudecăŃii, spunând: O Allah, acest 
om m-a ucis degeaba, fără vreun folos sau beneficiu pe care să-l 
fi dorit.”2 

Sunnah îi învaŃă pe musulmani nu doar cum să se compote cu 
animalele sălbatice, ci îi îndemnă să se compote în cel mai frumos mod 
cu animalele domestice: 

„Abu Huraira (ra) a relatat că Trimisul lui Allah a zis: Un om 
mergea în drumul lui şi, într-o vreme, i s-a făcut nespus de sete. 
El a găsit un puŃ, a coborât în el şi a ieşit afară după ce şi-a 
potolit setea. Atunci a văzut un câine care gâfâia de sete. Limba 
îi atârna în afară şi el mânca noroi. Omul s-a gândit că acelui 
câine îi era sete, aşa cum i-a fost şi lui. Atunci a coborât din nou 
în puŃ. Şi-a umplut ciorapii cu apă şi i-a apucat în dinŃi, apoi a 
urcat înapoi şi a potolit setea câinelui. Allah a primit fapta lui cu 
mare bunăvoinŃă şi l-a iertat. Companionii (Allah să-i aibă în 
mila Sa!) au zis: Vom fi şi noi răsplătiŃi dacă arătăm bunătate 
faŃă de animale? El a zis: Pentru fiecare fiinŃă vie se dă o 
răsplată.”3 
„Jabir a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a interzis ca 
(animalele să fie lovite) pe faŃă sau să fie arse pe faŃă.”4 
„Sahl ibn 'Amr (ra) a relatat: Trimisul lui Allah (saws) trecea pe 
lângă o cămilă căreia i se lipise burta de spate (era foarte slabă), 
la care el a zis: TemeŃi-vă de Allah cu privire la aceste patrupede 
proaste (animale). CălăriŃi-le cât se află în stare bună şi tăiaŃi-le 
şi mâncaŃi carnea când sunt potrivite pentru aceasta.”5 

                                                 
1 Imam Ahmad, an-Nasa'i, ad-Darimi şi al-Hakim au narat un hadis relatat de Abdullah 
ibn Amr (ra). Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the Sunnah, Al-Falah 
Foundation, Cairo, Egypt, 1426AH/2005AC, p. 26. 
2 Imam Ahmad, an-Nasa'i, Ibn Hibban. Yusuf al-Qaradawi, Education and Economy in the 
Sunnah, Al-Falah Foundation, Cairo, Egypt, 1426AH/2005AC, p. 26. 
3 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.126, p.65. 
4 Sahih Muslim, Kitab Al-Libas wa'l-Zinah (24), nr. 5281. 
5 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.970, p.299. 
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„Anas (ra) a relatat: După ce ne-am ridicat tabăra, nu ne-am 
făcut rugăciunile până ce nu am luat şeile de pe animale.”1 

Rugăciunea este unul din stâlpii de bază ai islamului, iar cel ce nu-şi 
face rugăciunea este considerat necredincios. Mai mult decât atât, cel ce 
întârzie cu rugăciunea fără motiv, riscă să fie pedepsit în mormânt 
pentru asta. După cum se poate vedea rugăciunea are o importanŃă 
deosebită. Din ultimul hadis citat reiese că la sfârşitul unei zile de 
călătorie când animalele erau obosite de pe drum, companionii şi 
Profetul (saws) s-au comportat exemplar cu aceste animale, grăbindu-se 
să ia şeile de pe ele. Faptul că ei au amânat puŃin rugăciunea până au 
luat poverile de pe animale demonstrează importanŃa şi respectul care 
trebuie acordate animalelor de către musulmani. 
 
Aplicarea normelor de protecŃie a mediului în economia 
islamică 

ProtecŃia mediului nu trebuie să rămână doar un concept care să 
existe teoretic în Coran şi Sunnah. Musulmanii au obligaŃia de a aplica 
legile Coranului şi Sunnei în viaŃa de zi cu zi. Tocmai de aceea protecŃia 
mediului trebuie să se regăsească şi în activităŃile economice ale 
musulmanilor. Firmele care lucrează în sfera producŃiei, băncile şi toate 
celelalte companii islamice au datoria de a respecta normele din Şaria 
despre protecŃia mediului.  

Acesta este şi motivul pentru care băncile islamice s-au gândit să 
facă un nou pas pentru a respecta Şaria. Evident, pasul principal a fost 
acela de a oferi servicii bancare care să fie în acord cu Şaria, însă acum 
noul pas este acela de a finanŃa proiectele care au ca scop protecŃia 
mediului. 

Ca dovadă a faptului că există interes pentru protecŃia mediului este 
Summitul intitulat „2010 Reuters Islamic Banking and Finance”2 care a 
avut loc pe data de 18 Februarie. La acest summit – protecŃia mediului, 
diminuarea resurselor de petrol şi datoriile în creştere ale Ńărilor din 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr.972, p.300. 
2 http://www.reuters.com/finance/summit/IslamicBankingandFinance10 
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Golf au reprezentat temele prioritare1. Deşi savanŃii musulmani au 
manifestat un interes deosebit în legătură cu acest subiect, totuşi marea 
problemă a băncilor islamice este că nu sunt suficient de mari încât să 
poată acoperi anumite sectoare precum cel al obŃinerii de energii 
alternative2. 

Până în prezent doar proiectul Masdar din Abu Dhabi a dus la bun 
sfârşit3. Masdar City este un oraş viu unde se vor efectua cercetări în 
domeniul protecŃiei mediului şi unde rezultatele cercetărilor vor putea fi 
testate. Acest oraş are ca obiectiv zero emisii de carbon, zero deşeuri şi 
utilizarea doar a energiei provenită resurse nepoluante4. Oraşul va 
găzdui sediile şi laboratoarele unora dintre cele mai mari companii din 
domeniul protecŃiei mediului. De asemenea, atât General Electric, cât şi 
BASF vor desfăşura activităŃi în acest oraş5. Masdar Institute of Science 
and Technology, deschis încă din 2009 în colaborare cu Massachusetts 
Institute of Technology, va reprezenta nucleul în jurul căruia se vor 
desfăşura toate activităŃile din oraş6. Acest institut va oferi studii post 
universitare în domeniul ştiinŃei şi a ingineriei resurselor regenerabile. 
 

                                                 
1 IOL Health & Science Staff, Islamic Banking Awaits Renewable Energy Sukuk, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1265890568612&pagena
me=Zone-English-HealthScience%2FHSELayout  
2 IOL Health & Science Staff, Islamic Banking Awaits Renewable Energy Sukuk, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1265890568612&pagena
me=Zone-English-HealthScience%2FHSELayout  
3 IOL Health & Science Staff, Islamic Banking Awaits Renewable Energy Sukuk, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1265890568612&pagena
me=Zone-English-HealthScience%2FHSELayout  
4 www.masdar.ae  
5 www.masdar.ae  
6 www.masdar.ae  
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  هللا الرحمن الرحيمبسم

 

Capitolul III 

 

TRĂSĂTURI DEFINITORII ALE ECONOMIEI 
ISLAMICE 

 
ParticularităŃile altor economii (capitalistă, comunistă etc.) sunt 

date, în primul rând, de ideile întemeietorilor acestora (Adam Smith, 
Karl Marx etc.) şi, în al doilea rând, de conjunctură. În comparaŃie cu 
acestea, particularităŃile economiei islamice provin din interdicŃiile şi 
recomandările care se regăsesc în islam. 

Conform islamului, dreptul de a da legi îi revine lui Allah, deoarece 
doar El este al-Hakym (Atotştiutorul) şi Al-Hakam (Judecătorul, 
Legislatorul). Toate aceste interdicŃii au fost stabilite de Allah fie direct 
în Coran, fie în Sunna prin intermediul spuselor şi faptelor profetului 
Muhammad (saws). Spre deosebire de celelalte tipuri de economii, în 
economia islamică, ceea ce este permis şi ceea ce este interzis nu se 
poate schimba în funcŃie de conjunctură. De exemplu, Riba a fost clar 
interzisă de Allah în Coran1; această lege este valabilă până în Ziua de 
Apoi şi nici o fiinŃă umană nu are dreptul să facă din permis interzis sau 
din interzis să facă permis.  În acest sens shaykh Abdul AbdulAziz ibn 
Abdullah ibn Baz, prim-muftiu al Arabiei Saudite, menŃiona: 

„Nici un musulman nu are voie să facă permis ceea ce Allah a 
făcut Haram, comparând lucrul  interzis cu un alt lucru pe care 
Allah l-a permis. Într-adevăr, oricine face asta săvârşeşte un 
păcat mare şi spune despre Allah ceva despre care el (persoana) 

                                                 
1 Vezi Sura al-Baqara (2), versetele 275-281. 
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nu are nici o cunoştinŃă. De asemenea, o astfel de persoană 
deschide, pentru oameni, uşa Fitnei (necazului) şi a păcatului.”1 

Nu se poate spune acelaşi lucru şi despre economia capitalistă sau 
comunistă, unde legile sunt stabilite de oameni şi unde acestea pot varia 
în funcŃie de conjunctură. În aceste tipuri de economii dobânda este 
acceptată, iar rata dobânzii a variat de-a lungul timpului, evident în 
funcŃie de interesele de moment: uneori a crescut, iar alte ori a scăzut. 
De asemenea, şi intervenŃia statelor capitaliste în economie a depins de 
fluctuaŃiile economice: în perioadele de boom (creştere economică) 
aceste state au aplicat politica „laissez faire” în care intervenŃia a fost 
minimă, iar în perioadele de recesiune intervenŃia acestor state a fost 
semnificativă şi viziunea economiştilor s-a schimbat în favoarea 
intervenŃionismului. Ca dovezi în acest sens stau măsurile pe care 
guvernele le-au luat în urma Marii Crize economice care a debutat în 
„Joia Neagra” (29 Octombrie 1929). Dacă înainte de această criză 
majoritatea economiştilor care susŃineau capitalismul erau de părere că 
rolul statului în economie trebuie să fie extrem de redus, după această 
criză a apărut doctrina keynesană care susŃine o intervenŃie mai fermă a 
statului în economie. După cum se poate observa, intervenŃionismul a 
fost susŃinut în funcŃie de conjunctură, însă în economia islamică 
limitele în care statul poate interveni au fost clar stabilite prin Coran şi 
Sunna, şi nici un musulman nu are dreptul să se „joace” cu aceste limite, 
stabilindu-le după bunul său plac. 

Deşi poate părea rigid, totuşi faptul că aceste limite nu pot fi 
modificate dă economiei islamice stabilitate, iar celor care o aplică le 
creează un sentiment de siguranŃă. Într-o lume în mişcare în care în care 
lucrurile şi tehnologiile se modifică în permanenŃă, dacă şi legile sunt 
într-o continuă schimbare, indivizii ajung să fie dezorientaŃi şi 
întotdeauna cu un pas în urma vremurilor pe care le trăiesc. 

Unei persoane neavizate ar putea să i se pară că legile din economia 
islamică restricŃionează într-un cadru foarte restrâns activităŃile 
economice. Această idee preconcepută este cât se poate de falsă. De fapt, 
Allah a interzis doar anumite lucruri. Pe unele din motivele pentru care 

                                                 
1 AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, Warning against Riba (Usury) Transactions, Madinah 
Publishers and Distributors, Mauqif Ash-Shari`ah Al-Islamiyyah min Al-Masarif, pag 25. 
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a interzis anumite lucruri, El le-a menŃionat, însă există şi lucruri pe 
care Allah le-a interzis şi pentru care nu a oferit nici o motivaŃie pentru 
acea interdicŃie. Un exemplu foarte cunoscut de interdicŃie fără 
motivaŃie clar menŃionată de Allah este cea asupra cărnii de porc: 

„Ci El v-a oprit vouă doar mortăciunea, sângele, carnea de porc 
şi ceea ce a fost menit altcuiva decât lui Allah. Dar cel care a fost 
silit, fără să poftească şi fără să întreacă măsura, acela nu se 
încarcă de păcat, căci Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, 
Rahim].”1 

Coranul este universal, pentru toate locurile şi timpurile. Allah, în 
înŃelepciunea Sa, a impus această interdicŃie, iar musulmanii s-au 
înfrânat de-a lungul veacurilor de a consuma carnea de porc. Abia în 
zilele noastre medicina modernă a scos la iveală motive evidente pentru 
care oamenii nu ar trebui să consume acest tip de carne. Printre aceste 
motive se numără: tenia, trichineloza etc.2 

În schimb, pentru o parte din interdicŃii au fost menŃionate mai 
multe motive. Un astfel de exemplu este interdicŃia asupra alcoolului sau 
a jocurilor de noroc, despre care găsim motive menŃionate atât în Coran 
cât şi în Sunna: 

„O, voi cei care credeŃi! Vinul,  jocul de noroc, pietrele ridicate 
(idolii) şi săgeŃile (pentru prezicere) sunt numai murdării din 
lucrătura lui şeitan. Deci feriŃi-vă de ele ca să izbândiŃi! Doară 
şeitan doreşte să semene între voi duşmănie şi ură, prin vin şi 
prin jocul de noroc, şi să vă abată de la pomenirea lui Allah şi de 
la Rugãciune [As-Salat]. Oare nu vă veŃi opri voi (de la 
acestea)?”3 
„Profetul (saws) a spus: Alcoolul este mama tuturor relelor”4 

După cum se poate observa, rolul Şariei (legii islamice) este acela 
de a interzice doar ceea ce este dăunător pentru oameni şi pentru 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 173. 
2 Shaykh Muhammad al Munajjid, A Christian is asking about the reason for the 
prohibition on pork, http://www.islamqa.com/en/ref/12558 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Ma'ida (5), versetele 90, 91. 
4 Relatat de Tabarani; hadis hasan citat de Al-Albaani în Al-Silsilah al-Saheehah, 1854; 
http://www.islamqa.com/en/ref/40882 
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mediul în care aceştia trăiesc, şi astfel, să Ńină omenii departe de ceea 
ce le poate face rău: 

„(...) (Profetul Muhammad-saws) le îngăduie lor ca permis (ceea 
ce este) At-Tayyibaat (tot ceea ce este bun şi permis în ce priveşte 
lucrurile, faptele, credinŃa, oamenii şi mâncarea) şi le opreşte lor 
ca interzis (ceea ce este) Al-Khabaa’is (tot ceea ce este rău şi 
nepermis în ce priveşte lucrurile, faptele, credinŃa, oamenii şi 
mâncarea)”1 

După cum am menŃionat, în Coran şi în Sunna nu se regăsesc 
întotdeauna motivele anumitor interdicŃii. O explicaŃie pentru acest 
lucru ar putea fi şi faptul că aceste surse islamice au fost revelate de 
Allah cu mai mult de 1400 de ani în urmă. Ca şi în cazul interzicerii 
cărnii de porc, oamenii nu ar fi putut înŃelege aceste motive care au fost 
scoase la lumină abia în ultimele decenii de ştiinŃa modernă. În schimb, 
mulŃumită înŃelepciunii divine, musulmanii au stat departe de aceste 
lucruri, chiar dacă nu cunoşteau ce efecte negative ar fi putut să aibă 
asupra lor. 

Un alt exemplu de acest fel este interzicerea dobânzii. Motivele nu 
sunt clar conturate, şi ar putea părea ambigue, dar ştiinŃa economică 
modernă şi mai ales experienŃa crizei mondiale din ultimii doi ani2 au 
scos la iveală multe efecte negative pe care dobânda le are pe termen 
lung asupra economiei. Creşterea nejustificată a pieŃelor imobiliare, 
supraîndatorarea Ńărilor sărace şi creşterea sărăciei sunt doar câteva din 
aceste motive care vor fi tratate mai pe larg în acest capitol. 

În ceea ce priveşte ceea ce este permis în islam, Shaykh Yusuf al-
Qaradawi menŃiona: 

„Primul principiu pe care l-a elaborat Islamul a fost: toate 
lucrurile pe care le-a creat Allah sunt permise prin natura lor, în 
afară de cele despre care a fost relatat un hadis autentic şi clar 
ca fiind interzise. Şi astfel, dacă hadisul nu este autentic sau nu 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-'A'raf (7), versetul 157. 
2 2009, 2010. 
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spune într-un mod clar că un anumit lucru este oprit, acesta 
rămâne în continuare permis prin natura lui.”1 

Allah a creat multe lucruri minunate pe acest pământ şi a pus omul 
ca stăpânitor peste ele:  

„(...) Şi de aŃi socoti binefacerile lui Allah, nu le-aŃi putea 
număra. (...)”2 
„Oare nu vedeŃi voi că Allah v-a supus vouă câte sunt în ceruri şi 
câte sunt pe pământ şi v-a copleşit pe voi cu binefacerile Sale – 
atât cele văzute cât şi cele ascunse? (...)”3 

Toate acestea nu au fost create de Allah doar ca apoi să le interzică 
oamenilor4. Allah l-a lăsat pe om să se bucure de binefacerile sale şi a 
interzis doar o mică parte din lucrurile pe care El le-a creat.5 

În acest capitol vom prezenta doar cele mai importante lucruri 
permise şi interzise din economia islamică. Aceste reguli creează unele 
limitele pe care musulmanii nu trebuie să le transgreseze când îşi 
desfăşoară activităŃile economice. Tot aceste limite sunt cele care îi dau 
particularităŃile economiei islamice, făcând-o unică în comparaŃie cu 
celelalte tipuri de economii care au existat vreodată. 

3.1 InterdicŃia Ribei  

 
Cuvântul Riba, din limba arabă, nu are echivalent în limbile 

europene. Pentru a evita interpretările greşite este mai prudent să se 
utilizeze cuvântul din limba arabă. În traducerea literală, acest cuvânt 
înseamnă adaos, surplus, exces.6 De cele mai multe ori acest cuvânt este 
tradus prin camătă, iar uneori este tradus prin dobândă. Aceste 
traduceri sunt inexacte, deoarece, restricŃionează înŃelesul cuvântului 
Riba. Aceasta are un înŃeles mult mai complex, care înglobează şi 

                                                 
1 Yusuf al-Qardawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, pag. 15.   
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Ibrahim (14), versetul 34. 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Luqman (31), versetul 20. 
4 Yusuf al-Qardawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, pag. 15. 
5 Yusuf al-Qardawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, pag. 15. 
6 http://muttaqun.com/riba.html 



 
Introducere în economia islamică  

 

 113 

dobânda şi camăta şi alte înŃelesuri pe care le vom detalia în cele ce 
urmează. 

Riba, alături de Zakat, sunt cele mai studiate şi dezvoltate subiecte 
din economia islamică la momentul actual. De-a lungul timpului 
savanŃii au enunŃat diverse definiŃii ale Ribei, mai mult sau mai puŃin 
complete, doarece înŃelesul vast al termenului Riba a făcut dificilă 
alcătuirea unei definiŃii simple şi care să descrie întru-totul acest 
termen. 

AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, prim-muftiul al Arabiei Saudite şi 
unul dintre cei mai cunoscuŃi savanŃi ai secolului XX, menŃiona: 

„TranzacŃiile (cu) Riba, implică un anumit adaos (dobândă) la 
suma împrumutată, cu returnarea la o dată ulterioară 
(momentului în care a fost dat împrumutul), sau (aceste 
tranzacŃii) implică trocul dintre mărfuri pentru o cantitate mai 
mare din acelaşi fel de marfă.”1 

Umer Chapra, un cunoscut expert în economie islamică, consilier la 
Institutul Islamic de Cercetare şi Pregătire (IRTI) al Băncii Islamice de 
Dezvoltare (IDB), a explicat înŃelesul termenului Riba astfel: 

„Literal, Riba înseamnă creştere, adăugare, expansiune sau 
dezvoltare. Totuşi, islamul nu a interzis toate felurile de creştere. 
În Şariah, Riba se referă, de fapt, la „răsplata” care trebuie 
plătită creditorului de către debitor alături de suma 
împrumutată ca o condiŃie pentru credit sau pentru o amânare 
la data scadentă. În acest sens Riba are aceeaşi semnificaŃie ca 
dobânda în conformitate cu, consensul tuturor savanŃilor 
(fuqaha') fără nici un fel de excepŃie. Termenul Riba este, totuşi, 
utilizat în Şaria în două sensuri. Primul (sens) este de riba al-
nasiah, iar al doilea este de riba al-fadl.”2 

Deşi explică înŃelesul termenului Riba, totuşi aceste două citate nu 
pot reprezenta nişte definiŃii veritabile. Riba al-fadl este adesea întâlnită 
în comerŃ, iar riba al-nasiah este întâlnită în domeniul finanŃelor. 

                                                 
1 AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, Warning against Riba (Usury) Transactions, Madinah 
Publishers and Distributors, Mauqif Ash-Shari`ah Al-Islamiyyah min Al-Masarif, pag 20. 
2 Umer Chapra,  The nature of Riba in Islam, Hamdard Islamicus, vol: 7, ediŃia: 1, 1984, p. 4.  
http://www.ifisa.co.za/Articles/Riba/The%20Nature%20of%20Riba%20in%20Islam%20
-%20M%20Umer%20Chapra.pdf 
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Datorită diferenŃelor dintre cele două domenii (comerŃ şi, respectiv, 
finanŃe) şi datorită diferenŃelor propriuzise dintre riba al-fadl şi riba al-
nasiah este dificil de alcătuit o definiŃie care să înglobeze sensurile 
acestor două tipuri de riba. 

Monzer Kahf, cercetător la Institutul Islamic de Cercetare şi 
Pregătire (IRTI) al Băncii Islamice de Dezvoltare (IDB), a definit Riba 
astfel: 

„Riba este definită ca (fiind) orice supliment (obligatoriu) stabilit 
într-un contract de împrumut  sau într-un contract schimb 
commercial între anumite bunuri; nu contează dacă respectivul 
(supliment) este în bani sau în alt tip de marfă.”1 

Muhammad Ayub (director de pregătire, dezvoltare şi aspecte 
legate de Şaria la Institutul Islamic de Bănci şi Asigurări din Londra), 
încercând să Ńină cont de toate tipurile de tranzacŃii în care este 
implicată Riba, a  enunŃat o definiŃie mai cuprinzătore: 

„Riba înseamnă şi include orice adăugare peste suma care se 
plăteşte ca urmare a unei obligaŃii contractuale, (adăugare) care 
nu rezultă dintr-o creştere corespunzătoare de muncă, mărfuri, 
risc sau expertiză.”2 

Această definiŃie, oarecum ambiguă, este totuşi cea mai concisă şi 
reuşeşte să cuprindă înŃelesurile termenului riba. Atât tranzacŃiile 
comerciale cât şi cele financiare se încheie printr-un contract, deci şi 
această definiŃie include atât riba al-nasiah, cât Ńi riba al-fadl. Profitul şi 
dividendele sunt adaosuri care rezultă de pe urma unui contract, dar 
definiŃia le scoate din calcul deoarece profitul şi dividendele rezultă 
întotdeauna de pe urma muncii, pe când riba al-fadl şi riba al-nasiah 
(dobânda) sunt obŃinute fără nici un efort sau vreun risc de către cel care 
le primeşte. 

În încercarea de a defini riba, am putea spune că: Riba este un 
supliment nemeritat, în bani sau bunuri, care se dă alături de un credit 

                                                 
1 Monzer Kahf, Types of Riba, IOL Questions and Answers, Usury Topic, 10/Jan/2010, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 53. 
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sau într-un schimb comercial; acest supliment este nemeritat deoarece 
nu se obŃine prin sporirea muncii sau a riscului pe care îl implică 
contractul comercial. 

Fie că Riba este o sumă mare de bani sau o sumă mică, fie că este 
Riba este luată cu intenŃie bună pentru a face un lucru bun sau că este 
luată pentru a face un lucru rău, fie că poartă numele de dobândă 
(faaida), camătă sau oricare altă denumire, din punctul de vedere al 
islamului Riba este haram (interzisă). Asupra acestui lucru nu există 
niciun dubiu, iar savanŃii sunt în conses (ijma'a) asupra acestui fapt. De 
exemplu, shaykh Yusuf al Qaradawi spune: 

„(...) islamul a barat drumul în faŃa acelora care încearcă să 
valorifice banii prin împrumutarea cu Riba, interzicând-o, 
oricât de mică sau mare ar fi ea, şi i-a condamnat pe evreii care 
luau Riba, cu toate că fusese interzisă (de islam). (...)”1 

Shaykh Muhammad Salih al-Munajjid menŃiona: 

„InterdicŃia asupra Ribei nu se aplică doar la înŃelegerile dintre 
bogaŃi şi săraci, aşa cum cred unii oameni; aceasta este o 
interdicŃie universală care se aplică pentru orice persoană, în 
orice situaŃie. (...) Aceasta nu se referă la faptul că rata dobânzii 
(cantitatea Ribei) este mare sau mică; toate tipurile de Riba sunt 
haram (interzise).”2 

Riba este, cu siguranŃă, interzisă deoarece cei care iau Riba, cei care 
dau Riba şi cei care ajută la răspândirea Ribei au fost blestemaŃi de 
profetul Muhammad (saws), iar aceştia împart, în mod egal, vina pentru 
folosirea Ribei: 

„'Abdullah ibn Mas'ud (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) 
a blestemat pe cel ce primeşte Riba şi pe cel care o plăteşte. 
(hadisul din Muslim) (Hadisul din Tirmidhi adaugă): Cei care o 

                                                 
1 Yusuf al-Qardawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, pag. 247. 
2 Sheikh Muhammed Salid al-Munajjid, Prohibitions Taken Too Lightly, The Islamic 
Propagation Office at Rabwah, Riyadh, Saudi Arabia, 2003, p. 80, 81 (Ribaa). 
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consemnează/scriu şi cei ce depun mărturie pentru aceasta (sunt 
la fel ca şi cei care iau şi dau Riba).”1 

Cea mai clară dovadă asupra faptului că Riba este interzisă în islam, 
se regăseşte în Coran, acolo unde Allah Însuşi declară război celor care 
folosesc Riba: 

„O, voi, cei care credeŃi! FiŃi cu frică de Allah şi lipsiŃi-vă de 
restul  de  Riba  ce  v-a  mai  rămas  [la  oameni],  dacă  sunteŃi 
credincioşi! Dacă nu o veŃi face, vi se vesteşte război din partea 
lui Allah şi a Trimisului Său. Însă dacă vă veŃi căi, veŃi avea 
banii voştri [mai puŃin Riba]. Nu nedreptăŃiŃi şi nu veŃi fi 
nedreptăŃiŃi!”2 

Pentru o mai bună înŃelegere a ceea ce înseamnă Riba, trebuie 
menŃionate tipurile de Riba şi ce reprezintă acestea. Astfel, din puncte 
de vedere economic găsim menŃionate 3 tipuri de Riba: Riba al-Fadl, 
Riba al-Nasiah şi Riba al Jahiliyyah. 
 

3.1.1. Riba al-Fadl 

Acest tip de Riba se regăseşte atât în comerŃ, cât şi în finanŃe, însă 
este caracteristică comerŃului.  
 

3.1.1.1. DefiniŃia şi regulile care guvernează Riba al-Fadl 

Fadl în limba arabă înseamnă surplus sau exces3. Despre acest tip 
de riba se vorbeşte doar în hadisuri4. Un exemplu, şi în acelaşi timp şi o 
explicaŃie, despre ce este Riba al-Fadl a fost oferită de profetul 
Muhammad (saws): 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, nr. 1620, p. 462. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura al-Baqara (2), versetele 278, 279. 
3 Monzer Kahf, Types of Riba, IOL Questions and Answers, Usury Topic, 10/Jan/2010, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
4 Monzer Kahf, Types of Riba, IOL Questions and Answers, Usury Topic, 10/Jan/2010, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
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Abu Said al-Khudri a relatat: Odată Bilal a adus Barni (curmale 
de calitate superioară) Profetului, iar Profetul l-a întrebat: „De 
unde ai cumpărat acestea?” Bilal a răspuns: „Aveam nişte 
curmale de calitate inferioară şi am schimbat două Sa (unitate 
de măsură) din aceste curmale pentru o Sa de Barni (curmale de 
calitate superioară) ca să i le dau Profetului să le mănânce”. În 
legătură cu aceasta Profetul a zis: „Ai grijă! Ai grijă! Aceasta 
este cu siguranŃă Riba! Aceasta este cu siguranŃă Riba! Nu face 
astfel, ci dacă vrei să cumperi (curmale de calitate superioară), 
vinde curmalele de calitate inferioară pe bani şi apoi cumpără 
curmalele de calitate superioară cu acei bani”.1 

Deci, Riba al-Fadl se referă la aspectul cantitativ care apare în 
tranzacŃii. Riba al-Fadl este acel tip de venit necuvenit din contractele de 
schimb dintre anumite tipuri de bunuri de acelaşi fel sau asemănătoare, 
şi (Riba al-Fadl) apare din cauza dificultăŃii de a evalua preŃul de piaŃă al 
acelor bunuri. 

Pentru a opri cazurile în care comercianŃii s-ar putea înşela atunci 
când schimbă aceste tipuri de bunuri, islamul a interzis aceste tranzacŃii 
şi a impus comercianŃilor să-şi vândă marfa şi abia apoi să cumpere 
marfa pe care o doreşte. 

Riba al-Fadl nu se referă la toate tipurile de bunuri care se 
aseamănă. Riba al-Fadl se referă doar la anumite tipuri de bunuri care 
se aseamănă. În acest sens, Profetul Muhammad (saws) a spus: 

„Abu Huraira (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: 
Aurul este plătit cu aur în cantitate/greutate egală, şi de acelaşi 
fel, iar argintul este plătit cu argint în cantitate/greutate egală, 
şi de acelaşi fel. Cel care a făcut o adăugare la aceasta (la 
cantitatea tranzacŃionată) sau care a cerut o adăugare 
(înseamnă că) a făcut negoŃ cu Riba.”2 
„Abu Sa'id al-Khudri (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a 
zis: (În cazul în care) Aurul se plăteşte cu aur, argintul cu argint, 
grâul cu grâu, orzul cu orz, curmalele cu curmale, sarea cu sare, 
acelaşi fel pentru acelaşi fel, plata făcându-se pe loc. Cel care a 
făcut o adăugare la aceasta (la cantitatea tranzacŃionată) sau 

                                                 
1 Bukhari, volumul 3, cartea 38, numarul 506; www.imaanstar.com/hadith.php 
2 Sahih Muslim, Cartea TranzacŃiilor (10),  hadis nr. 3857; The Hadith Software Version 
1.0, www.islamasoft.co.uk  
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care a cerut o adăugare (înseamnă că), de fapt, a făcut negoŃ cu 
Riba. Cel care dă şi cel care ia sunt în mod egal vinovaŃi (pentru 
folosirea Ribei).”1 
„Ubada bin al-Samit (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a 
zis: (În cazul în care) Aurul se plăteşte cu aur, argintul cu argint, 
grâul cu grâu, orzul cu orz, curmalele cu curmale, sarea cu sare, 
(trebuie să fie) acelaşi fel (de marfă) pentru acelaşi fel şi (să fie 
cantitate) egală pentru (cantitate) egală , plata făcându-se pe 
loc. Dacă aceste clase diferă2, atunci vindeŃi cum doriŃi atât timp 
cât plata se face pe loc.”3 
„Abd al-Rabman b. Abia Bakra a relatat, pe seama tatălui său, 
că Trimisul lui Allah (saws) a interzis vânzarea aurului pentru 
aur şi a argintului pentru argint, cu excepŃia (cazurilor când este 
cantitate) egală pentru (cantitate) egală, şi ne-a impus să 
cumpărăm argint pentru aur după cum dorim şi să cumpărăm 
aur pentru argint după cum dorim. O persoană l-a întrebat 
(despre modalitatea de plată), la care el (profetul) a zis: (plata) 
trebuie făcută pe loc. Asta este ceea ce am auzit (că a zis Trimisul 
lui Allah (saws)).”4 

SavanŃii musulmani au păreri diferite în ceea ce priveşte bunurile 
asupra cărora se aplică interdicŃia pentru Riba al-Fadl: 
• SavanŃii care au urmat şcoala şafi´i au considerat că bunurile asupra 

cărora se aplică interdicŃia sunt: aurul şi argintul (deoarece 
reprezintă thamaniyya, adică sunt unităŃi de valoare la care se 
raportează preŃurile5) şi alimentele.6 

                                                 
1 Sahih Muslim, Cartea TranzacŃiilor (10),  hadis nr. 3854; The Hadith Software Version 
1.0, www.islamasoft.co.uk 
2 adică dacă aurul se plăteşte pentru argint, grâul pentru orz etc 
3 Sahih Muslim, Cartea TranzacŃiilor (10),  hadis nr. 3853; The Hadith Software Version 
1.0, www.islamasoft.co.uk 
4 Sahih Muslim, Cartea TranzacŃiilor (10),  hadis nr. 3861; The Hadith Software Version 
1.0, www.islamasoft.co.uk 
5 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 52. 
6 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical 
Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
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• SavanŃii care au urmat şcolala maliki, la bunurile luate în calcul de 
şafi´iŃi, mai adăugat, prin qisas (analogie), şi alimentele 
neperisabile.1 

• SavanŃii care au urmat şcolala hanafi, au extins prin qisas (analogie) 
lista acestor bunuri. În opinia acestora, toate bunurile care sunt 
măsurate prin volum sau prin greutate intră in categoria bunurilor 
pentru care se aplică interdicŃia de la Riba al-Fadl.2 

• Ibn Ruşd, deşi aparŃinea şcolii maliki, a considerat că raŃionamentul 
savanŃilor hanafiŃi este mai convingător.3 

• Shaykh Muhammad Salih al-Munajjid a menŃionat că pe lângă 
bunurile menŃionate în hadisul nr. 1578 din Sahih Muslim, pot fi 
incluse prin qisas (analogie) şi alte bunuri: 
- Aurul şi argintul sunt thamaniyya (unităŃi de măsură pentru 

preŃuri, adică etaloane monetare; în prezent, nu se mai 
obişnuieşte să se exprime preŃurile în aur şi argint, dar în trecut 
preŃurile se exprimau în aur sau argint). Prin analogie, orice 
monedă (dolar, euro, leu etc.) este un etalon monetar, deoarece 
preŃurile în zilele noastre sunt exprimate în diverse monede 
naŃionale. Deci monedele naŃionale se încadrează în aceeaşi 
categorie cu aurul şi argintul menŃionate în hadis.4 

- Pe lângă alimentele menŃionate în hadis (grâu, orz, curmale şi 
sare), al-Munajjid mai adaugă şi  orezul. El menŃionează că 
savanŃii au opinii diferite în ceea ce priveşte motivul pentru care 
aceste alimente intra în interdicŃia Ribei al-Fadl: unii savanŃi 
spun că motivul este acela că aceste alimente sunt de larg 

                                                 
1 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical 
Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
2 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical 
Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
3 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical 
Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
4 Shaykh Muhammad al Munajjid, Ruling on exchanging a large piece of land for another 
that is smaller but closer to the city, http://www.islamqa.com/en/ref/118149 
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consum, iar alŃi savanŃi aduc ca motiv faptul că se măsoară în 
volum.1 

 
Dacă bunurile se numără printre cele enumerate mai anterior, 

atunci ele intră sub interdicŃia Ribei al-Fadl. Practic, această 
interdicŃie constă în: 
• În cazul unei tranzacŃii dacă bunurile sunt identice şi dacă se 

încadrează printre bunurile asupra cărora se aplică interdicŃia 
Ribei al-Fadl (adică se tranzacŃionează aur pentru aur, grâu pentru 
grâu, dolari pentru dolari etc), atunci tranzacŃia trebuie să 
întrunească simultan condiŃiile: 
- Cantitate egală pentru cantitate egală (saw'am-bi-sawaa'), aşa 

cum este menŃionat în hadisuri. Adică, cantitatea vândută să fie 
aceeaşi cu cea dată la schimb, indiferent că aceea cantitate se 
măsoară ca volum sau ca greutate. De exemplu, la aur sau argint 
se măsoară greutatea: asta înseamnă că 1kg de aur trebuie 
schimbat tot pentru 1 kg de aur, 5 g argint trebuie schimbate tot 
pentru 5 g de argint. La alimente se poate măsura volumul sau 
greutatea: asta înseamnă că 1 tonă de grâu se schimbă tot pentru 
1 tonă de grâu, o Sa'2 de curmale se schimbă tot pentru o Sa' de 
curmale, o baniŃă de orz se schimbă tot pentru o baniŃă de orz 
etc. 

- Acelaşi fel pentru acelaşi fel (mithlam-bi-mithlin), aşa cum se 
menŃionează în hadisuri. Adică acelaşi fel de marfă pentru 
acelaşi fel de marfă. Adică nu este permis să se schimbe aur de 
calitate inferioară pentru aur de calitate superioară şi să se 
plătească diferenŃa în bani; de asemenea nu este permis să se 
schimbe o cantitate mai mică de aur de calitate superioară 
pentru o cantitate mai mare de aur de calitate inferioară3. De 
exemplu, este interzis să se schimbe 5 grame de aur de 24 carate 
pentru 5 grame de aur de 14 carete şi o diferenŃă de bani; de 

                                                 
1 Shaykh Muhammad al Munajjid, Ruling on exchanging a large piece of land for another 
that is smaller but closer to the city, http://www.islamqa.com/en/ref/118149 
2 Unitate de măsură volumetrică. 
3 Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, Fiqh wa Fataawa al-Buyoo’, p. 386; http://www.islamqa.com 
/en/ref/49045 
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asemenea, este interzis să se schimbe 7 grame de aur de 24 de 
carate pentru 16 grame de aur de 18 carate. 

- TranzacŃia trebuie să fie pe loc (yadam-bi-yadin, mână la mână; 
adică cu strângerea mâinii celor care fac tranzacŃia, la momentul 
la care tranzacŃia este făcută). În cazul în care se schimbă aur 
pentru aur, argint pentru argint, orz pentru orz etc, nu se 
acceptă avansul sau întârzierea plăŃii, ci schimbul trebuie făcut 
pe loc. 

 
• În cazul unei tranzacŃii dacă bunurile nu sunt identice şi dacă 

se încadrează printre bunurile asupra cărora se aplică interdicŃia 
Ribei al-Fadl (adică se tranzacŃionează aur pentru argint, grâu 
pentru orz, dolari pentru euro, euro pentru lei etc.), atunci acest tip 
de tranzacŃie trebuie să respecte regulile care se aplică la Bai' al-
Sarf1 (vânzarea unităŃilor monetare). În cazul acestei tranzacŃii 
trebuie întrunită doar condiŃia: 
- TranzacŃia trebuie să fie pe loc (yadam-bi-yadin, mână la mână; 

adică cu strângerea mâinii celor care fac tranzacŃia, la momentul 
la care tranzacŃia este făcută). De exemplu, în cazul acesta se 
poate schimba 5 g aur pentru 12 g argint, sau 60 euro pentru 78 
dolari, sau 1 Sa' de curmale pentru 4 Sa' de grâu, sau 4 baniŃe de 
orez pentru 7 baniŃe de orz, sau 1 tonă de sare pentru 5 tone de 
curmale etc. 

 
Imamul an-Nawawi a reuşit să sintetizeze regulile de la Riba al-Fadl 

astfel2: 
Bunurile care se schimbate în 

tranzacŃie 
Surplus/ 

Minus 
Întârziere 

Însuşirea bunurilor schimbate diferă 
Ex: A schimba aur pentru grâu sau a schimba 
dolari pentru o maşină 

Permis Permis 

Acelaşi bun este implicat în tranzacŃie 
Ex: a schimba aur pentru aur, argint pentru 
argint, orz pentru orz, euro pentru euro 

Interzis Interzis 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 52. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 52. 
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Bunurile care se schimbate în 
tranzacŃie 

Surplus/ 
Minus Întârziere 

Bunurile schimbate sunt diferite, dar 
însuşirea bunurilor este la fel 
Ex: se schimbă aur pentru argint (însuşirea 
lor: ambele sunt metale preŃioase), dolari 
pentru euro (însuşirea lor: ambele sunt 
etaloane monetare), grâu pentru curmale 
(însuşirea lor: ambele sunt comestibile) 

Permis Interzis 

 
În prezent, la fel ca şi în trecut, tranzacŃiile comerciale sunt 

complexe, iar persoanele care nu ştiu bine aceste reguli sau care nu le-au 
înŃeles pot cădea uşor în capcana Ribei al-Fadl. De aceea, pentru o mai 
bună înŃelegere, se cuvine să exemplificăm unul dintre cele mai 
frecvente cazuri în care este implicată Riba al-Fadl. Un asemenea caz 
este cel în care se schimbă aurul pentru aur. În România, dacă o femeie 
doreşte să-şi cumpere podoabe noi de aur, are posibilitatea să le 
plătească integral cu bani sau poate da aur la schimb. În prima situaŃie, 
dacă aurul se plăteşte integral cu bani, atunci Riba al-Fadl nu este 
implicată. În a doua situaŃie, dacă aurul se plăteşte cu aur, atunci există 
riscul să apară Riba al-Fadl. Când o cantitate de aur se schimbă cu 
aceeaşi cantitate de aur (de exemplu 5 g aur vechi pentru 5 g din aurul 
nou) nu apare Riba al-Fadl. Din nefericire, în România tranzacŃia se 
desfăşoară ca în exemplele următoare: pentru 5 grame de aur nou se dau 
5 grame de aur vechi şi se plătesc în plus bani, sau pentru 5 grame de 
aur nou se dau 10 grame de aur vechi. Aceste două exemple implică Riba 
al-Fadl: în primul caz Riba al-Fadl este reprezentată de banii care se dau 
în plus, iar în al doilea caz este Riba al-Fadl este reprezentată de cele 5 
grame care se dau în plus. În legătură cu modul în care poate fi evitată 
Riba al-Fadl în exemplele de mai sus, shaykh Ibn ‘Uthaymeen a 
menŃionat: 

„(...) Dacă o femeie are aur uzat sau aur pe care nu-l mai poartă, 
ea poate să-l vândă la piaŃă şi să ia banii, apoi să cumpere aur 
bun, după cum doreşte. Acesta este modul în care ne-a învăŃat 
profetul nostru (saws) (în hadisul care vorbeşte despre 
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tranzacŃia făcută de Bilal; Bukhari, volumul 3, cartea 38, 
numarul 506).”1 

Musulmanii nu trebuie să cadă în extreme şi să aplice această 
restricŃie pentru toate mărfurile. De reŃinut este că şi cea mai restrictivă 
dintre opiniile savanŃilor spune că doar bunurile care sunt măsurate 
prin volum sau prin greutate intră in categoria celor pentru care se 
aplică interdicŃia de la Riba al-Fadl. Restul bunurilor care pot fi vândute 
şi care nu sunt măsurate prin volum sau greutate nu intră în categoria 
celor pentru care se aplică această interdicŃie. De exemplu, maşinile, 
casele, pământul, aparatele electronice etc. nu sunt măsurate prin volum 
sau prin greutate şi ca urmare  nu intră in categoria celor pentru care se 
aplică interdicŃia de la Riba al-Fadl. O persoană poate schimba o parcelă 
mai mare de pământ, dar care este departe de oraş (din cauza distanŃei 
mari faŃă de oraş, această parcelă este ieftină), pentru o parcelă mai 
mică de pământ, dar care este mai aproape de oraş (faptul că această 
parcelă este mai aproape de oraş o face să fie mai scumpă). Dovada că 
această tranzacŃie este permisă stă chiar în faptul că şi companionii au 
încheiat astfel de tranzacŃii. În acest sens, pe siteul shaykh-ului Salih al-
Munajjid este menŃionat: 

„Este dovedit în Sahih al-Bukhari (2116) că Ibn ‘Umar a vândut 
nişte pământ din nordul Medinei lui ‘Uthmaan pentru nişte 
pământ care era mai aproape de Medina. Al-Haafiz Ibn Hajar a 
spus: Aceasta demonstrează că este permis să se vândă pământ 
pentru pământ.”2 

După cum se poate observa, Riba al-Fadl este caracteristică 
comerŃului, însă aceasta se întâlneşte şi în domeniul financiar-bancar. 
Practic, băncile clasice dau o sumă de bani pentru o sumă mai mare de 
bani. A schimba dolari pentru dolari, euro pentru euro sau lei pentru lei 
este acelaşi lucru ca şi cum cineva ar schimba aur pentru aur. Atunci 
când se schimbă aur pentru aur, tranzacŃia trebuie făcută pe loc şi 
greutatea aurului care se dă, trebuie să fie egală cu greutatea aurului 

                                                 
1 Shaykh Muhammad ibn ‘Uthaymeen , Majmoo’at As’ilah tahumm al-Usrah al-Muslimah, 
p. 26-27; http://www.islamqa.com/en/ref/12681 
2 Shaykh Muhammad al Munajjid, Ruling on exchanging a large piece of land for another 
that is smaller but closer to the city, http://www.islamqa.com/en/ref/118149 
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care se ia. Băncile convenŃionale folosesc şi Riba al-Fadl şi Riba an-
Nasiah. Riba al-Fadl se referă la aspecul cantitativ, iar Riba al-Nasiah se 
referă la caracterul temporal. Aceste bănci folosesc Riba al-Fadl 
deoarece acestea dau dolari (suma împrumutată) pentru o cantitate mai 
mare de dolari (suma împrumutată + dobândă), dau euro pentru o 
cantitate mai mare de euro etc. Riba al-Nasiah apare deoarece tranzacŃia 
nu este făcută pe loc, ci presupune o trecere a timpului (nas'a înseamnă 
aşteptare). 

3.1.1.2. Argumente pentru interdicŃia Ribei al-Fadl 

Allah este Atoateştiutor, iar interdicŃiile pe care El le-a stabilit sunt 
fără doar şi poate în beneficiul omenirii. InterdicŃia consumării cărnii de 
porc a fost în beneficiul oamenilor, însă mai bine de 1000 de ani ştiinŃa 
medicală nu a putut scoate la iveală argumente solide care să 
demonstreze beneficiul acestei interdicŃii. Abia în zilele noastre ştiinŃa 
medicală şi experienŃa medicală au scos la iveală motive solide care 
demonstrează dezavantajele pentru cei care consumă această carne. 

ŞtiinŃa economică din zilele noastre a scos la iveală anumite 
avantaje ale interdicŃiei Ribei al-Fadl, însă este posibil ca pe viitor ştiinŃa 
economică şi experienŃa economică să scotă la iveală şi alte argumente 
care să arate efectele nefaste ale Ribei al-Fadl; argumente care pentru 
noi, azi, sunt de neconceput. 

Dintre argumentele pentru interdicŃia Ribei al-Fadl, se cuvin 
menŃionate: 
 

I. La nivel microeconomic: 

1. TranzacŃiile sunt echitabile deoarece bunurile sunt evaluate la 
valoarea lor de piaŃă1. Astfel, tranzacŃiile nedrepte sunt evitate, 
iar cei care respectă regulile pentru Riba al-Fadl sunt 
recompensaŃi corect pentru bunurile lor. 

                                                 
1 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical 
Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 7; http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
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2. ComercianŃii neexperimentaŃi sunt nevoiŃi îşi vândă bunurile pe 
piaŃă. Astfel  sunt evitate tranzacŃiile ineficiente datorate lipsei 
de informaŃii despre preŃurile de pe piaŃă sau despre bunurile 
implicate în tranzacŃie1. 

 

II. La nivel macroeconomic:  

1. Evitarea dezechilibrelor de pe piaŃă2. Atunci când se utilizează 
Riba al-Fadl bunurile nu sunt evaluate la adevărata lor valoare 
(adică la valoarea pieŃei) şi astfel pot apărea dezechilibrele. 

2. Evitarea Ribei al-Nasiah. Riba al-Fadl este o „poartă” către Riba 
al-Nasiah, deoarece ca să se folosească Riba al-Nasiah trebuie să 
de dea bani pentru mai mulŃi bani, care reprezintă de fapt Riba 
al-Fadl. 

Apare însă întrebarea: De ce doar o parte din mărfuri sunt supuse 
interdicŃiei Ribei al-Fadl? Pentru a afla un răspuns concludent la această 
întrebare poate este nevoie să căutăm şi în alte domenii, în afara 
economiei, cum ar fi psihologia sau sociologia. 

Din punct de vedere psihologic, un posibil motiv ar fi acela că aurul, 
argintul şi banii stârnesc lăcomia şi fiinŃa umană nu le poate evalua 
corect în cele mai multe din cazuri. Alimentele, în special grâul, sarea 
sau orezul, sunt de strictă necesitate, deoarece fără hrană şi apă fiinŃa 
umană nu poate supravieŃui. Acesta este şi motivul pentru care, de 
multe ori, alimentele nu pot fi evaluate corect. Probabil că mulŃi dintre 
noi au experimentat cum, din lăcomie, şi-au supraevaluat nevoile de 
hrană. Un exemplu în acest sens este omul înfometat care intră într-un 
supermarket. Atunci când vede multitudinea de mâncare din magazin 
are tendinŃa să pună în coş mai multe alimente decât poate el să 
mănânce pentru a se sătura. 

Din punct de vedere economic al dreptăŃii sociale, efectele pot fi 
devastatoare pentru un individ care este privat de către un alt individ de 
alimentele şi banii săi, ura şi dorinŃa de răzbunare măcinând societatea 
în care indivizii sunt nedreptăŃiŃi. 

                                                 
1 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical 
Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 8; http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
2 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical 
Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 8; http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
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3.1.2. Riba al-Nasiah 

Acest tip de Riba se regăseşte în domeniul finanŃelor. 

3.1.2.1. DefiniŃie 

„Nasiah”, în limba arabă, înseamnă „interval de timp”1, 
„întârziere”2; acest cuvânt provine de la rădăcina lexicală „nasa'a” care 
se traduce prin „amânare”, „aşteptare”3 . Deci, Riba al-Nasiah este un 
venit necuvenit care provine dintr-o întârziere sau din trecerea unui 
interval de timp. Mai exact, aceasta este adaosul necuvenit (dobânda) 
provenit din împrumutarea banilor pentru un anumit interval de timp 
(în domeniul finanŃelor). După unele păreri, acest timp de Riba se 
întâlneşte şi domeniul comerŃului atunci când se obŃine un venit dintr-o 
întârziere, prin nelivrarea la timp a unei mărfi4. 

Riba al-Nasiah se referă la aspectul temporal care apare în 
tranzacŃii, şi nu la cel cantitativ, la care se referă Riba al-Fadl. 

De-a lungul timpului, savanŃii şi economiştii musulmani au enunŃat 
diverse definiŃii despre Riba al-Nasiah, fiecare încercând să redea cât 
mai exact şi mai concis înŃelesul acestui termen. Dintre aceste definiŃii 
merită amintite câteva: 

Muhammad Imran Ashraf Usmani, fiul cunoscutului savant 
Muhammad Taqi Usmani, consilier la Banca de Stat din Pakistan şi la 
Meezan Bank5, definea Riba al-Nasiah: 

„Riba al-Nasiah este adaosul, la suma împrumutată, care se 
plăteşte creditorului în schimbul aşteptării sale, reprezentând o 

                                                 
1 Monzer Kahf, Types of Riba, IOL Questions and Answers, Usury Topic, 10/Jan/2010, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 52. 
3 Umer Chapra, The Nature of Riba in Islam, Islamic Research & Training Institute, 
http://www.irti.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://df6081338032f95
a63f3605343ebc5cc 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 52. 
5 http://www.meezanbank.com/SB_MTA.aspx 
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condiŃie pentru credit, iar din punct de vedere tehnic este acelaşi 
lucru ca şi dobânda.”1 

Umer Chapra, consilier la Institutul Islamic de Cercetare şi 
Pregătire (IRTI) al Băncii Islamice de Dezvoltare (IDB), încercând să 
clarifice ce înseamnă Riba al-Nasiah, menŃiona: 

„(...) Riba al-Nasiah în esenŃă presupune că fixarea dinainte a 
unei rate a dobânzii mai mari ca zero a unui credit, ca o răsplată 
pentru aşteptare nu este permisă de Şaria. Nu este nici o 
diferenŃă dacă rata dobânzii este mare sau mică, sau dacă este o 
rată fixă sau variabilă din suma împrumutată, sau o valoare 
absolută care se plăteşte în avans sau la scadenŃă, sau un dar 
sau un serviciu care se primeşte ca o condiŃie pentru a se da 
creditul.”2  

Muhammad Ayub –director de pregătire, dezvoltare şi aspecte 
legate de Şaria la Institutul Islamic de Bănci şi Asigurări din Londra– a 
definit Riba al-Nasiah ca: 

„(...) beneficiul  sau surplusul care apare din întârzierea sumei 
datorate într-un schimb comercial sau într-un credit. Mai precis, 
aceasta (Riba al-Nasiah) este beneficiul potenŃial care se 
dobândeşte pe perioada întârzierii/amânării, (amânare) pusă 
ca o condiŃie (contractuală) pentru oricare dintre valutele 
schimbate. Riba al-Nasiah este asociată/caracteristică 
tranzacŃiilor de (acordare de) împrumuturi (...).”3 

Această definiŃie este destul de confuză deoarece introduce şi 
noŃiunea de schimb comercial. Majoritatea savanŃilor consideră Riba al-
Nasiah ca având legătură doar cu domeniul finanŃelor şi că Riba al-Fadl 
este cea care are legătură doar cu domeniul finanŃelor. De fapt, 
Muhammad Ayub introduce noŃiunea de Riba al-Nasiah în domeniul 
schimburilor comerciale deoarece el se referă Bai' al-Sarf (schimburile 

                                                 
1 Muhammad Imran Ashraf Usmani, Islamic Banking, http://www.meezanbank.com/ 
pages.aspx?iPageID=184 
2 Umer Chapra, The Nature of Riba in Islam, Islamic Research & Training Institute, 
http://www.irti.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://df6081338032f95
a63f3605343ebc5cc 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 53. 
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valutare). După cum am menŃionat anterior, în islam schimburile 
valutare trebuie efectuate pe loc. De exemplu, în cazul unui schimb 
valutar de euro pentru lei, dacă schimbul se realizează la cursul de azi 
(1euro = 4 lei), una din părŃi dă celeilalte euro, urmând ca cealaltă să-i 
dea leii peste un interval de timp, acest lucru este interzis în islam. La 
sfârşitul acelui interval de timp cursul nu va mai fi acelaşi ca atunci când 
s-a efectuat tranzacŃia (1 euro = 4,2 lei sau 1 euro = 3, 9 lei), iar 
diferenŃele care pot rezulta din această tranzacŃie (4,2lei – 4lei =0,2lei 
sau 3,9lei –4lei= – 0,1lei)  reprezintă Riba al-Fadl. Conform definiŃiei 
Ribei al-Nasiah dată de Muhammad Ayub, deoarece în contract la 
schimbul valutar se menŃionează un intervalul de timp, aceasta este de 
fapt Riba al-Nasiah. 

Imamul Abu Bakr Hassas al-Razi a clarificat ce înseamnă Riba al-
Nasiah atunci când a menŃionat unde se întâlneşte acest tip de Riba: 

„acel tip de credit unde sunt stabilite în avans: intervalul de timp 
în care se poate achita (creditul)1 şi o sumă care se dă în plus pe 
lângă banii împrumutaŃi”2 

Concluzionând, am putea spune că Riba al-Nasiah este un 
surplus/excedent de bani pe care îl dă debitorul creditorului alături de 
suma împrumutată atunci când este stabilit în prealabil intervalul de 
timp până la scadenŃă, iar excedentul bănesc reprezintă o condiŃie 
pentru acordarea creditului. 

Din definiŃia anterioară se poate lesne deduce că dobânda este 
precum Riba al-Nasiah. Dobânda este condiŃia de bază pentru care 
băncile şi cămătarii împrumută banii pentru un anumit interval de timp. 
Termenul de Riba al-Nasiah este mult mai cuprinzător, deoarece 
cuprinde atât dobânda (sub orice formă s-ar plăti aceasta: în rate, în 
avans ori la scadenŃă), cât şi ceea ce noi numim penalităŃi (indiferent 
sub ce formă se calculează acestea: ca procent din suma împrumutată 
sau ca o valoare absolută care se adaugă la suma împrumutată). 

                                                 
1 este stabilită o dată scadentă 
2 Muhammad Imran Ashraf Usmani, Islamic Banking, http://www.meezanbank.com 
/pages.aspx?iPageID=184 
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Pentru o mai bună înŃelegere a ceea ce este Riba al-Nasiah trebuie 
menŃionate formele cele mai des întâlnite din zilele noastre ale acestui 
tip de Riba1: 

 

Traducere Forme de Riba al-Nasiah 
Formele particulare de Riba al-

Nasiah 
Creditorul împrumută bani debitorului 
pentru un anumit interval de timp. 
Riba al-Nasiah este plătită în rate 
(lunare, semestriale etc.), iar la sfârşit 
debitorul trebuie să achite suma 
împrumutată (principalul). 

Riba al-Nasiah este fixă, 
adică valoarea Ribei se 
stabileşte atunci când se 
încheie contractul, iar 
creditorul nu are dreptul să 
modifice ulterior valoarea 
acesteia2. 
 

Creditorul împrumută bani debitorului 
pentru un anumit interval de timp. 
Riba al-Nasiah şi suma împrumutată 
(principalul) sunt plătite în rate 
(lunare, semestriale etc) de către 
debitor. 
Creditorul împrumută bani debitorului 
pentru un anumit interval de timp. 
Riba al-Nasiah este plătită în rate 
(lunare, semestriale etc.), iar la sfârşit 
debitorul trebuie să achite suma 
împrumutată (principalul). DiferenŃa 
faŃă de cazul în care Riba este fixă, este 
că creditorul poate modifica valoarea 
Ribei. 

Dobânda 

Riba al-Nasiah este 
variabilă, adică valoarea 
Ribei care se stabileşte 
atunci când se încheie 
contractul poate fi ulterior 
modificată de către debitor, 
în funcŃie de fluctuaŃiile 
inflaŃiei, ale puterii de 
cumpărare a banilor etc3. 
 

Creditorul împrumută bani debitorului 
pentru un anumit interval de timp. 
Riba al-Nasiah şi suma împrumutată 
(principalul) sunt plătite în rate 
(lunare, semestriale etc.) de către 
debitor. DiferenŃa faŃă de cazul în care 
Riba este fixă, este că creditorul poate 
modifica valoarea Ribei. 
Confom anumitor păreri, acest mod 
de lua Riba este Riba al-Jahliyyah. 
Acest aspect va fi analizat în cele ce 
urmează. 

                                                 
1 Ahlus Sunnah wal Jama'ah Association of Australia, Prohibition of Riba, Fiqh Article, 
www.aswj.com.au  
2 http://www.wall-street.ro/articol/Money/74607/Tipuri-de-dobanzi-practicate-de-banci.html 
3 http://www.wall-street.ro/articol/Money/74607/Tipuri-de-dobanzi-practicate-de-banci.html 
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Traducere Forme de Riba al-Nasiah 
Formele particulare de Riba al-

Nasiah 
Creditorul împrumută bani debitorului 
pentru un anumit interval de timp. În 
cazul în care debitorul nu poate achita 
suma împrumutată la data scadentă, 
creditorul îi acordă un alt termen până 
la care îşi poate plăti datoria, dar mai 
adaugă o sumă de bani pe care 
debitorul trebuie să o plătească. Acest 
adaos este Riba al-Nasiah. Pentru noul 
interval de timp, adaosul se calculează 
ca o valoare absolută şi se plăteşte la 
sfârşitul intervalului. 

PenalităŃi 

Riba al-Nasiah este un 
procent care se plăteşte la 
sfânşitul intervalului de 
timp, în cazul în care 
debitorul nu poate achita 
suma împrumutată la data 
scadentă. 

Creditorul împrumută bani debitorului 
pentru un anumit interval de timp. În 
cazul în care debitorul nu poate achita 
suma împrumutată la data scadentă, 
pentru fiecare zi sau lună în care 
acesta nu îşi achita datoria, creditorul 
îi cere să plătească un anumit procent 
din suma pe care i-o datorează. În cale 
din urmă, debitorul este nevoit să 
plătească suma datorată creditorului, 
la care se adaugă suma provenită din 
aceste procente. Acest adaos este Riba 
al-Nasiah. 

 
Atât dobânda, cât şi penalităŃile sunt Riba al-Nasiah, deoarece 

reprezintă bani care se dau în plus pe lângă suma împrumutată. În cazul 
dobânzii, aceasta este o condiŃie pentru care se dă creditul şi este 
stabilită în contract de către debitor şi creditor. În cazul penalităŃilor, 
acestea sunt motivul pentru care creditorul este dispus să mai aştepte un 
anumit interval de timp până să-şi recupereze banii, ca şi în cazul 
dobânzii, valoarea penalităŃilor este stabilită în contract sau în acte 
adiŃionale la contracte. 

Trebuie însă înŃeles că nu orice sumă dată creditorului –pe lângă 
banii împrumutaŃi de la el– reprezintă Riba. Dacă creditorul a 
împrumutat o sumă de bani, iar la sfârşit debitorul doreşte să-i dea mai 
mulŃi bani înapoi creditorului (sau doreşte să-i dea un cadou sau să-i 
facă un serviciu) ca mulŃumire pentru faptul că i-a împrumutat bani 
atunci când a avut nevoie, aceasta nu este considerată Riba, deoarece 
scopul creditorului –atunci când a împrumutat banii– nu a fost să 
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obŃină vreun cadou sau bani în plus de la debitor. În schimb, cei care 
dau credite cu dobândă sau cer penalităŃi fac asta doar ca să obŃină 
dobânda, respectiv penalităŃile. Aceştia nu ar da creditul dacă nu ar 
obŃine dobândă şi nici nu ar prelungi perioada în care debitorul poate 
să-Ńi plătească datoria dacă nu ar obŃine penalităŃi. Deci, pentru ei, 
dobânda sau penalităŃile sunt condiŃii pentru acordarea banilor. Trebuie 
reŃinut că debitorul nu este obligat să dea bani în plus, cadou sau să-i 
facă vreun serviciu creditorului. Debitorul face asta doar dacă vrea el, ca 
semn de recunoştinŃă pentru creditorul care l-a ajutat. Cu riscul de a 
repeta, trebuie spus că dacă debitorul este obligat să dea bani în plus, să 
dea un cadou sau să-i facă un serviciu creditorului pentru a obŃine un 
credit, atunci aceasta este Riba şi este interzisă în islam. Muhammad 
Imran Ashraf Usmani menŃiona referitor la posibilitatea debitorului de 
a-i da ceva în plus creditorului ca un semn de mulŃumire:  

„S-a dovedit în hadisuri că Profetul (saws) a plătit ceva în plus 
când a venit timpul să dea înapoi un împrumut (pe care l-a luat), 
dar deoarece acest plus plătit nu fost plătit la o rată dinainte 
stabilită1, acesta nu poate fi considerat dobândă.”2 

Ca mărturie a faptului că acest lucru este permis în islam, stă faptul 
că însuşi profetul Muhammad (saws) a făcult astfel: 

„Relatat de Jabir bin Abdullah: Eu am mers la Profet în timp ce 
el era în moschee (Mis'ar crede că Jabir a mers înainte de 
amiază). După ce Profetul mi-a spus să mă rog două Rakat, el 
mi-a dat creditul pe care mi-l datora şi mi-a mai dat în plus o 
sumă (de bani).”3 
„Relatat de Jabir ibn Abdullah: Profetul (saws) îmi datora un 
credit şi mi-a dat ceva în plus când l-a plătit (pe credit)”4 

Riba al-Nasiah a mai fost intitulată de unii savanŃi şi economişti 
musulmani Riba al-Jahiliyyah, în timp ce pentru alŃii, Riba al-Jahililyya 

                                                 
1 O rată care să fie condiŃie pentru credit, şi să fie stabilită dinainte cu creditorul. 
2 Muhammad Imran Ashraf Usmani, Islamic Banking, 
 http://www.meezanbank.com/pages.aspx?iPageID=184 
3 Sahih Bukhari, Volumul 3, Cartea Creditelor, Plata Creditelor, Păstrarea proprietăŃilor, 
Falimentul (41), hadis nr. 579; The Hadith Software Version 1.0, www.islamasoft.co.uk 
4 Abu Dawud, Cartea TranzacŃii comerciale (16), hadis nr. 3341; The Hadith Software 
Version 1.0, www.islamasoft.co.uk 
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este doar o parte din Riba al-Nasiah. Deci, anumiŃi savanŃi şi economişti 
au pus semnul egal („=”) între aceste noŃiuni, iar alŃii au pus semnul de 
incluziune („� ”). „Al-Jahiliyyah” în limba arabă înseamnă ignoranŃă, 
nepăsare. Al-Jahiliyyah1 este numită şi perioada preislamică. Deci Riba 
al-Jahiliyyah este Riba pe care o practicau păgânii în perioada 
preislamică. 

Printre cei care consideră că Riba al-Jahiliyyah se include în Riba 
al-Nasiah este şi imamul Malik. Acesta a definit astfel Riba al-
Jahiliyyah: 

„Malik mi-a relatat mie (imamului Malik) că Zayd ibn Aslami a 
spus: Riba în Al-Jahiliyyah era când un om dădea un credit unui 
om pentru un interval de timp. Când venea scadenŃa, el 
(creditorul) spunea: «Îmi plăteşti acum (banii pe care mi-i 
datorezi) sau îmi dai mai mulŃi (bani)» Dacă omul (debitorul) 
plătea, el îi lua (pe bani). Dacă nu, el (creditorul) creştea datoria 
pe care trebuia să i-o dea (debitorul) şi mărea intervalul de timp 
(în care debitorul putea să-şi achite datoria).”2 

Ahmad Shafaat, profesor la John Molson School of Business de la 
Universitatea Concordia din Montreal, Canada, în studiul intitulat „Riba 
în Perioada Preislamică” a dat exemplu de 5 savanŃi diferiŃi care au trăit 
în primele două secole ale erei islamice3 şi aceştia defineau Riba al-
Jahiliyyah într-un mod similar cu imamul Malik4: 

- Malik îl citează pe Zayd ibn Aslam care a murit în 136 hijri. 
- Al-Tabari îi citează pe Mujahid şi pe Qatadah care au murit în 

104 sau 105 hijri, respectiv în 117 hijri 
- Imamul al-Şafi'i nu citează nici o sursă, dar el însuşi a murit 

destul de timpuriu: 204 hijri 
- Al-Suyuti îl citează pe Faryabi care a murit în 212 hijri. 

                                                 
1 Epoca de dinainte de islam se numeşte al-Jahiliyyah. În arabă al-Jahiliyyah înseamnă 
ignoranŃă. În acea epocă oamenii erau ignoranŃi faŃă de adorarea lui Allah şi faŃă de ceea ce 
este bine şi ceea ce este rău în ce priveşte religia şi bunele moravuri, oamenilor păsându-le 
doar de satisfacerea propriilor plăceri şi de nevoile lor din dunya (această lume). Odată cu 
venirea islamului lucrurile acestea s-au schimbat, iar această epocă luat sfârşit.  
2 Malik Muwatta, Cartea TranzacŃiilor (31),  hadis nr. 84; The Hadith Software Version 1.0, 
www.islamasoft.co.uk 
3 Adică la mai puŃin de 200 de ani de la moartea profetului Muhammad (saws) 
4 Ahmad Shafaat, Riba in Pre-islamic Arabia, 
 http://www.islamicperspectives.com/Riba2.htm#_edn1 
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- Imanul Ahmad ibn Hanbal mort în 241 hijri, definea Riba al-
Jahiliyyah într-un mod asemănător cu imamul Malik. 

AnumiŃi savanŃi pun semnul egal între Riba al-Jahiliyah şi Riba al-
Nasiah. De exemplu, imamul Abu Bakr al-Jassas (decedat în 380 hijri), 
în lucrarea Ahkam al-Qur'an a definit Riba al-Jahiliyyah la fel ca pe Riba 
al-Nasiah: 

„Iar Riba pe care arabii o cunoşteau şi o practicau era un credit 
în dirhami sau în dinari pentru un anumit interval de timp, cu 
un adaos alături de credit, (adaos) asupra căruia cădeau de 
acord (creditorul şi debitorul înainte de acordarea creditului)”1 

AlŃi savanŃi au adoptat o poziŃie de mijloc şi au unit punctele de 
vedere exprimate mai sus. Conform acestei opinii, au dreptate atât cei 
care pun semnul de egal între Riba al-Jahiliyyah şi Riba al-Nasiah, cât şi 
cei care pun semnul de incluziune. Această opinie este susŃinută de 
imamul Fakhr al-Din al-Razi (decedat în 606 hijri). Acesta a combinat 
definiŃiile anterioare: 

„În ce priveşte Riba al-Nasiah, aceasta era o tranzacŃie 
binecunoscută şi răspândită în vremea Jahiliyyei. Ei (oamenii 
din Jahiliyyah) împrumutau bani bazându-se pe faptul că vor 
lua o anumită sumă în fiecare lună, iar creditul va rămâne în 
continuare datorat (de debitor). Apoi, atunci când venea ziua în 
care creditul trebuia dat înapoi, ei cereau debitorului să 
plătească creditul care i-a fost dat. Dacă plata2 era imposibil 
(sau greu) de făcut, ei creşteau intervalul de timp3 şi suma 
datorată (de debitor). Aceasta era Riba pe care o practicau 
oamenii pe vremea Jahiliyyei.”4 

Shaykh Abd al-Rahman al-Jaziri, un mare savant musulman al 
secolului XX, profesor la Universitatea Al-Azhar, în lucrarea Al-Fiqh Ala 
al-Madhahib al-Arba‘ah, este de acord cu imamul al-Razi: 

                                                 
1 Ahmad Shafaat, Riba in Pre-islamic Arabia, 
 http://www.islamicperspectives.com/Riba2.htm#_edn1 
2 Achitarea datoriei 
3 Adică îl mai păsuiau o vreme pe debitor. 
4 Ahmad Shafaat, Riba in Pre-islamic Arabia, 
 http://www.islamicperspectives.com/Riba2.htm#_edn1 
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„ÎnŃelesul evident al Ribei, aşa cum este înŃeles din nobilul verset 
al Coranului, este Riba ştiută de arabi în perioada Jahiliyyei, 
după cum au explicat comentatorii Coranului. Mai mult de unul 
dintre ei a menŃionat că atunci când un credit dat de un arab 
ajungea la scadenŃă, acesta îi cerea debitorului să-i restituie 
creditul sau cerea un adaos/ surplus pentru amânarea (datei 
scadente). Acest adaos era fie în cantitate –precum amânarea 
returnării uni cămile acum pentru returnarea a două cămile în 
viitor– sau în vârstă –precum amânarea returnării unei cămile 
de un an pentru o cămilă de doi ani, peste trei ani în viitor.  În 
mod asemănător, arabii erau familiarizaŃi cu situaŃiile în care 
un creditor împrumuta bani pentru un interval de timp şi lua o 
anumită sumă ca Riba în fiecare lună. Dacă debitorul nu putea 
restitui creditul când venea scadenŃa, el (creditorul) îi prelungea 
perioada în care putea să achite datoria, cu condiŃia să continue 
să primească Riba de la debitor. Aceasta este Riba care este 
predominantă în zilele noastre şi este luată de bănci şi de alte 
instituŃii din Ńările noastre. Allah a interzis-o (Riba) 
musulmanilor.”1 

Pe lângă definiŃia imamului al-Razi, care încearcă să împace cele 
două opinii (cea care pune semnul egal şi cea care pune semnul de 
incluziune între Riba al-Jahiliyyah şi Riba al-Nasiah), ar mai putea fi o 
explicaŃie pentru cele două puncte de vedere diferite ale savanŃilor, şi 
anume: în al-Jahiliyyah, oamenii obişnuiau să folosească mai multe 
moduri de a lua Riba (inclusiv modul menŃionat de imamul Abu Bakr al-
Jassas) însă predominant era modul pe care l-a menŃionat imamul 
Malik de a lua Riba. Această opinie poate fi dedusă din afirmaŃiile lui 
Muhammad Ayub, respectiv a lui Monzer Kahf, care au spus că în Al-
Jahiliyyah se practicau mai multe moduri de a lua Riba: 

„(...) Un număr de feluri de Riba erau răspândite în perioada 
pre-islamică (al-Jahiliyyah), inclusiv adaosul (luat) peste credite 
şi datorii, şi toate acestea au fost interzise de islam.”2 

                                                 
1 Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arba‘ah , (Riba in Fiqh), p. 15 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 49. 



 
Introducere în economia islamică  

 

 135 

„Riba al-Jahiliyyah este Riba creditelor. Aceasta poate să apară 
atunci când este dat un credit sau la amânarea unei datorii 
anterioare. MulŃi oameni spun că cea de-a doua formă era mai 
des întâlnită printre Arabii din Jahiliyyah, adică din perioada 
pre-islamică.”1 

Pentru a rezuma cele afirmate, mai jos se află un tabel cu opiniile pe 
care le-au susŃinut unii din savanŃii şi economiştii musulmani în privinŃa 
Ribei al-Jahiliyyah: 

 
Riba al-Jahiliyyah �   

Riba al-Nasiah 
Riba al-Jahiliyyah = 

Riba al-Nasiah 
Împăcarea acestor 

opinii 
Imam Malik Imam Abu Bakr al-

Jassas 
Imam Fakhr al-Din al-
Razi 

Imam al-Şafi'i Ibn Qayyim al-
Jawziyya2 

Abd al-Rahman al-
Jaziri3 

Imam al-Hanbal Umer Chapra4  
Al-Tabari Monzer Kahf5  
Al-Suyuti   
Muhammad Ayub6   

 
Riba al-Nasiah mai este numită şi Riba al-Quran7, deoarece este 

Riba despre care se vorbeşte în Coran. La fel ca interdicŃia asupra 
alcoolului, şi interdicŃia asupra Ribei al-Nasiah a fost revelată de Allah, 
în Coran, în etape. În prima etapă a fost revelat versetul:  

                                                 
1 Monzer Kahf, Types of Riba, IOL Questions and Answers, Usury Topic, 10/Jan/2010, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
2 Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arba‘ah , (Riba in Fiqh), p. 18 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
3 Umer Chapra, The Nature of Riba in Islam, Islamic Research & Training Institute,  p. 15 
(Riba in Fiqh) http://www.irti.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget 
=navurl://df6081338032f95a63f3605343ebc5cc 
4 Umer Chapra, The Nature of Riba in Islam, Islamic Research & Training Institute,  p. 8 
http://www.irti.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://df6081338032f95
a63f3605343ebc5cc 
5 Monzer Kahf, Types of Riba, IOL Questions and Answers, Usury Topic, 10/Jan/2010, 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543722&pagename=IslamOnlin
e-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaEAskTheScholar 
6 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 49. 
7 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 53. 
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„Ceea ce voi daŃi cu Riba pentru ca să se mărească pe seama 
averii oamenilor nu va spori la Allah, însă aceia care oferă 
Dania (Al-Zakat), dorind FaŃa lui Allah, aceia vor avea 
(răsplată) înmulŃită.”1 

Sura al-Rum este o sură meccană2, la fel ca şi acest verset. În 
această primă etapă Allah nu a interzis Riba, ci a exprimat revolta 
morală pe care trebuie să o aibă musulmanii în ceea ce priveşte Riba3. 
Riba este comparată cu Zakatul şi este prezentată ca opusul acestuia, 
deoarece în timp ce Riba este un mod de a lua averea altora pe nedrept, 
Zakatul este un mod de a-i ajuta pe ceilalŃi şi de a primi răsplată de la 
Allah. 

În cea de-a doua etapă, la fel ca şi în prima, Allah a menŃionat faptul 
că Riba este un mod de a mânca pe nedrept averea altora. Spre 
deosebire de prima etapă, unde era menŃionată răsplata celor care dau 
Zakat, în cea de-a doua etapă sunt ameninŃaŃi cu pedeapsa cei care dau 
Riba. Versetele care menŃionează aceste lucruri au fost revelate la 
începuturile perioadei medinite4: 

„Şi din pricina ticăloşiilor celor care s-au iudaizat, Noi le-am 
oprit o parte dintre bunătăŃile care le fuseseră îngăduite; şi din 
pricina închiderii de către ei a drumului lui Allah pentru mulŃi 
(dintre oameni)/ Şi din pricina luării de către ei a Ribei – deşi le-
a fost oprită; şi din pricina mâncării de către ei pe nedrept a 
averii oamenilor. Şi le-am pregătit celor necredincioşi dintre ei 
osândă dureroasă.”5 

A treia etapă a avut loc în anul 3 hijri, după înfrângerea suferită de 
musulmani în bătălia de la Uhud6. Dacă în primele două etape Riba este 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Rum (30), versetul 39. 
2 Coranul cel Sfânt – traducerea sensurilor şi comentarii, Editura Islam, Timişoara, 1997, 
p. 1390. 
3 Monzer Kahf, Riba as Described in the Qur'an and Sunnah, p. 1; 
http://monzer.kahf.com/papers.html  
4 Umer Chapra, The Nature of Riba in Islam, Islamic Research & Training Institute, p. 1; 
http://www.irti.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://df6081338032f95
a63f3605343ebc5cc 
5 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nisa (4), versetele 160, 161. 
6 Monzer Kahf, Riba as Described in the Qur'an and Sunnah, p. 2; 
http://monzer.kahf.com/papers.html 
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condamnată, dar nu şi interzisă, în această etapă Riba a fost categoric 
interzisă: 

„O, voi cei care credeŃi, nu luaŃi Riba înmulŃită fără măsură 
(ad'aafaan mudaa'afat). Şi FiŃi cu frică de Allah, ca să 
izbândiŃi!”1 

A patra etapă a fost spre sfârşitul vieŃii profetului2, adică în ultima 
parte a periadei medinite. În această etapă este întărită interdicŃia Ribei, 
datorită faptului că se menŃionează că şi cei care folosesc Riba sunt în 
război cu Allah şi cu Profetul Său (saws). Mai mult decât atât, este 
explicat ce înseamnă Riba deoarece se menŃionează clar că orice este în 
plus peste credit este Riba şi deoarece aceasta este comparată cu profitul 
provenit din negoŃ, făcându-se clar distincŃia dintre acestea: 

„Cei care mănâncă din Riba nu se vor ridica (în Ziua de Apoi) 
decât aşa cum se poticneşte cel atins de şeitan şi această 
(pedeapsă) pentru că ei zic: "Şi negustoria e ca şi Riba", în vreme 
ce Allah a îngăduit negoŃul, dar El a oprit Riba. Cei cărora le 
vine povaŃă de la Domnul lor şi se opresc, aceia au [iertare] 
pentru ceea ce au făcut mai înainte şi lucrul lor este la Allah 
(pentru judecată), dar cei care o fac mai departe, aceia vor fi 
oaspeŃii Focului şi ei în el vor rămâne veşnic. 
Allah nimiceşte camăta şi sporeşte milosteniile. Allah nu-l 
iubeşte pe necredinciosul păcătos! 
Cei care cred şi plinesc fapte bune, fac Rugãciunea (As-Salat) şi 
dau Dania (Az-Zakat), au răsplata lor de la Domnul lor şi pentru 
ei nu este teamă şi nici nu vor fi ei mâhniŃi. 
O, voi, cei care credeŃi! FiŃi cu frică de Allah şi lipsiŃi-vă de restul 
de Riba ce v-a mai ramas [la oameni], daca sunteŃi credincioşi! 
Dacă nu o veŃi face, vi se vesteşte razboi din partea lui Allah si a 
trimisului Său. Însă dacă vă veŃi căi, veŃi avea banii vostri (mai 
puŃin Riba). Nu nedreptăŃiŃi şi nu veŃi fi nedreptăŃiŃi! 
Aceluia care este strâmtorat (de o datorie) să i se dea păsuire 
până îi va fi uşor, însă dacă (îl) scutiŃi sau micşoraŃi (datoria) ca 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Imran (3), versetul 130. 
2 Umer Chapra, The Nature of Riba in Islam, Islamic Research & Training Institute, p. 2; 
http://www.irti.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://df6081338032f95
a63f3605343ebc5cc 
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milostenie (din partea voastră) e şi mai bine pentru voi, dacă 
ştiŃi!” 
Şi fiŃi cu frică de Ziua în care vă veŃi întoarce la Allah, când 
fiecare suflet va fi răsplătit după ceea ce a agonisit, iar ei 
(oamenii) nu vor fi nedreptăŃiŃi.” 1 

Deşi poartă denumirea de Riba al-Quran, aceasta nu înseamnă că în 
sunna nu există nicio referire la Riba al-Nasiah. Dimpotrivă, Profetul 
Muhammad (saws) a menŃionat referitor la acest tip de Riba: 

Relatat de Abu Salih Az-Zaiyat: L-am auzit pe Abu Said al-
Khudri spunând: „Vânzarea unui Dinar pentru un Dinar şi a 
Dirhamului pentru Dirham (este permisă)”. Eu i-am spus: „Ibn 
Abbas nu spune acelaşi lucru”. Abu Said (al-Khudri) a răspuns: 
„Eu l-am întrebat pe Ibn Abbas dacă a auzit asta de la Profet sau 
dacă a văzut-o în Cartea Sfântă (Coran). Ibn Abbas a răspuns: 
Eu nu pretind asta, iar tu îl cunoşti pe Trimisul lui Allah mai 
bine decât mine, dar Usama (ibn Zayd) mi-a spus că Profetul a 
zis: «Nu există Riba decât în nasi'ah (aşteptare)»”2 

Persoanele ignorante au tras concluzia din acest hadis că singurul 
tip de Riba este Riba al-Nasiah. Concluzia la care au ajuns ei este 
eronată. Shaykh-ul AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz a explicat înŃelesul 
acestui hadis astfel: 

„savanŃii au menŃionat că aceasta indică faptul că majoritatea 
tranzacŃiilor cu Riba sunt din categoria (Ribei) al-Nasiah, dar 
nu toate dintre ele (sunt din această categorie)”3 

O altă explicaŃie pentru acest hadis ar putea fi faptul că se referă la 
Bai' as-Sarf (tranzacŃii valutare) şi că acest tip de tranzacŃie trebuie făcut 
pe loc, întârzierea/aşteptarea nefiind permisă. Ca o dovadă în acest sens 
este hadisul din Sahih Muslim, care –la fel ca hadisul anterior– îi 
conŃine pe Ibn Abbas şi pe Usama ibn Zayd în isnad (lanŃul de naratori): 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetele 275-281. 
2 Sahih Bukhari, Volumul 3, Cartea Vânzări şi ComerŃ (34), hadis nr. 386; The Hadith 
Software Version 1.0, www.islamasoft.co.uk 
3 AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, Warning against Riba (Usury) Transactions, Madinah 
Publishers and Distributors, Mauqif Ash-Shari`ah Al-Islamiyyah min Al-Masarif, pag 16. 



 
Introducere în economia islamică  

 

 139 

„Ibn Abbas (ra) a relatat cu autoritatea lui Usama bin Zayd că 
Trimisul lui Allah (saws) ar fi zis: Nu este Riba când banii sau 
mărfurile sunt schimbate/tranzacŃionate pe loc (yadam bi 
yadin)”1 

Indiferent că este vorba de cadouri, de diverse servicii sau de bani, 
profetul Muhammad (saws) şi companionii le-au considerat Riba al-
Nasiah dacă acestea sunt date creditorului cu scopul de a se obŃine 
creditul. După cum am menŃionat, creditorului îi pot fi date daruri sau 
bani în plus atunci când i se restituie creditul ca semn de mulŃumire, dar 
obŃinerea acestor bani sau daruri nu trebuie să fie o condiŃie pentru care 
se dă un credit. Companionii i-au avertizat pe musulmani cu privire la 
aceste daruri sau bani, atunci când ele constituie un motiv pentru care 
se împrumută banii: 

„Relatat de Abu Burdah (ibn Abi Musa): Când am venit în 
Medina, l-am întâlnit pe Abdullah ibn Salam. El a spus: Vii la 
mine ca să te servesc cu Sawiq (pudra de orz) şi curmale şi să 
intri într-o casă binecuvântată în care a intrat şi Profetul? Apoi 
el (Abdullah ibn Salam) a adăugat: Tu trăieşti într-o Ńară unde 
folosirea Ribei are o largă răspândire; aşadar dacă cineva îŃi 
datorează ceva şi îŃi trimite în dar o încărcătură de paie tocate, 
sau o încărcătură de orz, sau o încărcătură de nutreŃ, nu accepta 
deoarece aceasta este Riba.”2 

De asemenea, Profetul Muhammad (saws) a menŃionat că Riba al-
Nasiah, cu timpul, îşi pierde din valoare, ajungând să reprezinte ceva 
neînsemnat, fără să-i fie de folos celui care o percepe: 

„Narat de Ibn Mas'ud: Profetul (saws) a zis: Chiar dacă Riba 
este mare, (în final) aceasta va ajunge să fie o sumă mică.”3 

                                                 
1 Sahih Muslim, Cartea TranzacŃiilor (10),  hadis nr. 3878; The Hadith Software Version 
1.0, www.islamasoft.co.uk 
2 Sahih Bukhari, Volumul 5, Cartea Vânzări şi ComerŃ (58), hadis nr. 159; The Hadith 
Software Version 1.0, www.islamasoft.co.uk 
3 Ibn Majah, Kitab al-Tijarat, Bab al-taghliz  fi  al-riba; Musnad Ahmad; Narat de al-
Haakim, 2/37; Saheeh al-Jami', 3542; Sheikh Muhammed Salid al-Munajjid, Prohibitions 
Taken Too Lightly, The Islamic Propagation Office at Rabwah, Riyadh, Saudi Arabia, 
2003, p. 81 (Ribaa) 



 
Cătălin ŞtefăniŃă Soare 

 

 140 

3.1.2.2. ConcepŃii greşite legate de Riba al-Nasiah 

a) InflaŃia 

InflaŃia afectează puterea de cumpărare. De exemplu, dacă acum 
pot fi cumpăraŃi 2 cai cu 3000 lei, peste 3 ani, din cauza inflaŃiei, 
puterea de cumpărare a banilor scade şi cu 3000 lei se poate cumpăra 
un singur cal. De aceea, anumiŃi economişti, printre care şi Hifzur Rab, 
au spus că trebuie să se Ńină cont de puterea de cumpărare a banilor la 
momentul la care se dă un credit şi că trebuie daŃi înapoi banii 
împrumutaŃi plus o sumă de bani care să compenseze devalorizarea 
banilor1. Conform exemplului de mai sus, dacă cineva împrumută 3000 
de lei, peste 3 ani nu trebuie să dea 3000 lei, ci trebuie să dea 6000 lei, 
adică valoarea a 2 cai peste 3 ani. Deci, conform lui Hifzur Rab, aceasta 
nu este considerată Riba al-Nasiah. O asemenea interpretare sfidează 
atât logica economică, cât şi Coranul şi Sunna. 

În primul rând, conform regulilor de la Bai' al-Sarf (vânzarea 
unităŃilor monetare), atunci când se face o tranzacŃie valutară aceasta 
trebuie să se facă pe loc. Adică euro se schimbă în lei pe loc, dolarii de 
schimba în ruble pe loc. Întârzierea este interzisă în astfel de tranzacŃii. 
Deci, atunci când se dă un credit, acesta trebuie să fie înapoiat tot în 
aceeaşi monedă în care a fost dat. Dacă se dă un credit în euro, creditul 
nu poate fi dat înapoi în lei deoarece această tranzacŃie este interzisă în 
islam. Aşa se face că un credit în lei trebuie dat înapoi tot în lei. Dacă 
puterea de cumpărare a leului este afectată, ambii (atât creditorul cât şi 
debitorul) sunt afectaŃi în egală măsură2. Revenind la exemplul anterior, 
indiferent dacă sunt în buzunarul celui care împrumută banii sau sunt în 
buzunarul celui care dă banii cu împrumut, tot aşa se devalorizează cei 
3000 de lei în cei 3 ani. Dacă cel care a dat banii cu împrumut ar fi 
păstrat acei bani, după 3 ani el tot un cal ar fi reuşit să cumpere. 
Muhammad Ayub spunea referitor la indexare: 

                                                 
1 Hifzur Rab, Economic Justice in Islam - Monetary Justice and the Way Out of Interest 
(Riba), Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 93-95. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 51. 



 
Introducere în economia islamică  

 

 141 

„Dacă o persoană împrumută (bani) pentru faptul că banii din 
buzunarul său îşi pierd valoarea când sunt împrumutaŃi, adică 
acest (lucru) ar fi avantajos pentru el datorită indexării, aceasta 
ar implica de asemenea Riba în baza regulii că toate creditele 
date pentru (a obŃine un) beneficiu implică Riba. Aşadar, 
indexarea obligaŃiilor financiare duce de asemenea la Riba.”1 

În plus inflaŃia este un indicator care se calculează la nivel naŃional, 
iar puterea de cumpărare nu depinde doar de inflaŃie, ci mai depinde şi 
de alŃi factori precum: cel psihologic, cererea etc. Astfel se poate 
întâmpla ca, la nivel naŃional, puterea de cumpărare să fie afectată 
neuniform. De exemplu, într-un stat cu întindere foarte mare, precum 
Rusia, este probabil ca puterea de cumpărare a oamenilor care locuiesc 
în estul Ńării să fie afectată mai puŃin faŃă de puterea de cumpărare a 
celor din vest. Revenind la exemplu de mai sus, este posibil ca peste 3 
ani într-o parte a Ńării să poată fi cumpăraŃi 2 cai cu 6300 lei, iar în altă 
parte să fie cumpăraŃi cu 5800 lei. Dacă puterea de cumpărare ar fi 
depins doar de rata inflaŃiei, atunci cei 2 cai ar fi trebuit să coste 6000 
lei peste tot în Ńară, însă în realitate sunt şi alŃi factori care influenŃează 
puterea de cumpărare şi de aceea de înregistrează aceste diferenŃe 
(6300-6000=300 şi 5800-6000=-200). łinând cont de aceste diferenŃe 
care pot să apară (de 300lei sau de 200 lei), oare nu se face o nedreptate 
faŃă de debitor, respectiv faŃă de creditor, dacă se Ńine cont de rata 
inflaŃiei atunci când trebuie să se restituie un împrumut? Realitatea este 
că puterea de cumpărare nu depinde doar de rata inflaŃiei şi, în plus, 
rata inflaŃiei este doar un indicator economic care se calculează la nivel 
naŃional, aşa că atunci când se calculează există anumite erori. 

Dacă se Ńine se Ńină cont de puterea de cumpărare când se restituie 
un credit, atunci suma care urmează să fie restituită creditorului se 
calculează în funcŃie de rata inflaŃiei. Problema este că rata inflaŃiei nu 
se poate niciodată calcula cu exactitate. Deci, rata inflaŃiei din realitate 
poate fi mai mare sau mai mică decât rata inflaŃiei pe care o putem noi 
calcula. Întrebarea este: cine ar răspunde în faŃa lui Allah pentru 
minusurile sau plusurile care pot apărea la plata creditelor datorită 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 51. 
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erorilor de calcul din rata inflaŃiei? A.L.M Abdul Gafoor menŃiona în 
legătură cu modul în care trebuie calculată inflaŃia: 

„Dacă dorim să calculăm diferenŃele de preŃ (sau inflaŃia) pentru 
Ńară ca un întreg, trebuie să colectăm date vaste pentru fiecare 
familie din Ńară şi pentru fiecare săptămână, lună şi an. Aceasta 
este pur şi simplu imposibil, din punct de vedere logistic cât şi 
din punct de vedere al costurilor. Acest lucru ne obligă către 
prima din multele aproximaŃii pe care trebuie să le facem în 
calculul nostru. În acest proces vom face de asemenea multe 
presupuneri şi multe medii.”1  

Mai mult decât atât, inflaŃia nu este singurul factor care 
influenŃează puterea de cumpărare şi aceasta este o altă cauză care poate 
genera diferenŃe, în plus sau în minus, atunci când se restituie un credit. 

b) Camăta 

Sunt multe persoane ignorante care susŃin că de fapt, în islam, este 
interzisă doar camăta (o rată foarte mare a dobânzii) şi că dobânda (o 
rată mai mică a dobânzii) pe care o iau băncile în ziua de azi ar fi ceva 
permis. Adesea, pentru a susŃine acest punct de vedere eronat, ei citează 
chiar versetul din Coran care a interzis Riba: 

„O, voi cei care credeŃi, nu luaŃi Riba înmulŃită fără măsură 
(ad'aafaan mudaa'afat). Şi FiŃi cu frică de Allah, ca să 
izbândiŃi!”2 

Prin cuvintele „înmulŃită fără măsură (ad'aafaan mudaa'afat)” ei 
interpretează că ar fi vorba de camătă, şi nu de dobândă. Persoanele care 
susŃin aceste idei nici nu cunosc limba arabă şi nici nu cunosc ce se 
spune în Coran despre Riba. Dacă ar şti aceste două lucruri, nu ar mai 
susŃine această stupizenie şi ar înŃelege că Riba este interzisă, indiferent 
de cât de mare sau mică ar fi. 

Referitor la limba arabă şi la folosirea cuvintelor „înmulŃită fără 
măsură (ad'aafaan mudaa'afat)” Monzer Kahf explica: 

                                                 
1 A.L.M. Abdul Gafoor, Commercial Banking in the Presence of Inflation, Editura A.S. 
Noordeen, Kuala Lumpur, Malaysia, 2000, p. 9. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Imran (3), versetul 130. 
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„Cei care cunosc stilurile retoricii1 arabe pot afirma că înmulŃită 
fără măsură (ad'aafaan mudaa'afat) este o descriere a Ribei, nu 
un anumit tip de rată a acesteia (a Ribei) care este interzisă”2 

Referitor la Coran, Allah a interzis Riba în Cartea Sa, indiferent cât 
de mare sau mică ar fi Riba: 

„O, voi, cei care credeŃi! FiŃi cu frică de Allah şi lipsiŃi-vă de 
restul de Riba ce v-a mai rămas [la oameni], daca sunteŃi 
credincioşi! 
Dacă nu o veŃi face, vi se vesteşte razboi din partea lui Allah si a 
trimisului Său. Însă dacă vă veŃi căi, veŃi avea banii voştri (mai 
puŃin Riba). Nu nedreptăŃiŃi şi nu veŃi fi nedreptăŃiŃi!”3 

În aceste două versete Allah a interzis Riba în orice formă ar fi 
aceasta. Dacă ar fi fost doar o rată mai mare a Ribei, acest lucru ar fi fost 
menŃionat în aceste versete. Mai mult decât atât, Allah a spus: „Însă 
dacă vă veŃi căi, veŃi avea banii voştri (mai puŃin Riba)”. Această 
afirmaŃie se referă la cei care, înainte de interdicŃia Ribei, dăduseră 
credite pentru a obŃine Riba. Allah spune că ei pot cere de la debitori 
doar creditele pe care l-au dat, dar fără nici un fel de Riba (Adaos). 

În ce priveşte rata dobânzii, shaykh Muhammad Salih al-Munajjid 
spunea: 

„Aceasta nu se referă la faptul că rata dobânzii (cantitatea Ribei) 
este mare sau mică; toate tipurile de Riba sunt haram 
(interzise).”4 

c) Riba al-Jahiliyyah 

AnumiŃi oameni au afirmat că, de fapt, Riba care este interzisă în 
islam este Riba al-Jahiliyyah. Această afirmaŃie este susŃinută şi de dr. 
Ibrahim ibn Abdullah An-Nasir în studiul „Atitudinea Legii Islamice faŃă 

                                                 
1 Retorica este  arta de a convinge un auditoriu de justeŃea ideilor expuse printr-o 
argumentaŃie bogată, riguroasă, pusă în valoare de un stil ales 
2 Monzer Kahf, Riba as Described in the Qur'an and Sunnah, p. 2; 
http://monzer.kahf.com/papers.html 
3 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetele 278-279. 
4 Sheikh Muhammed Salid al-Munajjid, Prohibitions Taken Too Lightly, The Islamic 
Propagation Office at Rabwah, Riyadh, Saudi Arabia, 2003, p. 80, 81 (Ribaa). 
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de InstituŃiile Financiare”1. Indiferent de statutul şi se studiile 
persoanelor care susŃin această afirmaŃie, ea nu se poate baza pe nici o 
dovadă din Coran şi din Sunna, ci doar pe raŃiunea unor oameni care nu 
cunosc nici Sunna şi nici Coranul. 

Shaykh AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, prim-muftiu al Arabiei 
Saudite, a scris cartea „Avertizare împotriva tranzacŃiilor bazate pe 
Riba”, care combate ideile apostate ale doctorului Ibrahim.  

Profetul Muhammad (saws) a explicat pe larg ce este Riba şi cum 
poate fi aceasta evitată. Ca dovadă în acest sens este multitudinea de 
hadisuri care fac referire la Riba al-Nasiah şi la Riba al-Fadl. O parte din 
acestea au fost prezentate în lucrarea de faŃă. Dacă spunem că doar Riba 
al-Jahiliyyah este interzisă, ar însemna să nu Ńinem cont de nici unul 
dintre aceste hadisuri, care –majoritatea– sunt sahih (demne de 
încredere). 

Rezumând ce am spus anterior, aceşti oameni ignoranŃi afirmă că: 
- Riba al-Jahiliyyah este aşa cum a definit-o imamul Malik: adică 

atunci când vine timpul ca debitorul să plătească creditul pe 
care l-a luat, debitorul îl întreabă dacă are bani să-şi achite 
datoria; în cazul în care nu are, el îi dă mai mult timp la 
dispoziŃie cu condiŃia să-i plătească un adaos, adică să-i 
plătească Riba 

- Doar Riba al-Jahiliyyah (aşa cum a fost ea definită de imamul 
Malik) a fost interzisă în Coran. 

Allah a spus în Coran că Riba este un mod de a mânca pe nedrept 
averea oamenilor (Coran 30:39 şi 4:161). Dacă aceşti oameni ignoranŃi 
spun adevărul, aşa cum pretind ei, şi dacă acest tip de Riba este un mod 
de mânca averile oamenilor, atunci ce să mai spunem de Riba care se 
foloseşte în zilele noastre? În prezent băncile iau Riba atât timp cât banii 
sunt la debitor, iar în cazul în care acesta nu poate să-şi plărească 
creditul îi dă mai mult timp la dispoziŃie cu condiŃia să-i plătească şi mai 
multă Riba. Deci, Riba din prezent este şi mai dăunătoare decât cea 
despre care aceşti oameni ignoranŃi afirmă că este interzisă. Cum se face 
că ei acceptă Riba din prezent, care este mult mai dăunătoare, dar 

                                                 
1 Mauqif Ash-Shari`ah Al-Islamiyyah min Al-Masarif / The Position of the Islamic Law 
Regarding Financial Institutions 
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consideră interzisă doar Riba al-Jahiliyyah (aşa cum a fost ea definită de 
imamul Malik)?1 

Adevărul este că Allah a interzis orice fel de Riba, orice denumire ar 
avea şi de orice fel ar fi aceasta. În acest sens Shaykh AbdulAziz ibn 
Abdullah ibn Baz zicea: 

„Este o certitudine că texte clare din Coran şi din Sunna spun că, 
ambele, Riba al-Fadl şi Riba al-Nasiah sunt interzise 
musulmanilor. De asemenea, ar trebui să menŃionăm că savanŃii 
au spus că interzicerea Ribei al-Fadl implică interzicerea 
metodelor şi căilor care duc la aceasta (Riba al-Nasiah).”2 

d) Credite comerciale 

Persoanele ignorante au încercat să aducă tot felul de justificări 
pentru a face din haram (interzis) halal (permis). O altă justificare pe 
care au inventat-o aceste persoane este că Riba în cazul creditelor 
comerciale3 ar fi halal (permisă) şi că doar Riba pentru credite de 
consum este haram (interzisă)4. Ei încearcă să susŃină acest punct de 
vedere spunând că pe vremea Profetului Muhammad (saws) în Arabia 
nu existau decât credite pentru consum şi că, de fapt, Allah a interzis în 
Coran doar aceste credite care se practicau la acea vreme. 

Acest argument nu se bazează pe nicio dovadă istorică. Realitatea 
este că pe vremea Profetului (saws) se utilizau o sumedenie feluri de 
credite cu Riba. Locuitorii Peninsulei Arabe de la acea vreme erau 
comercianŃi cunoscuŃi şi făceau afaceri inclusiv cu negustori din 
Imperiul Bizantin sau Imperiul Persan. Dacă perşilor şi bizantinilor 
creditele comerciale le erau cunoscute, nu există nici un motiv pentru 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 49, 50. 
2 AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, Warning against Riba (Usury) Transactions, Madinah 
Publishers and Distributors, Mauqif Ash-Shari`ah Al-Islamiyyah min Al-Masarif, pag 15. 
3 Creditul comercial este acel credit acordat între producători şi comercianŃi prin vânzarea 
mărfurilor, în schimbul unor instrumente de credit (sau efecte de comerŃ). De asemenea 
reprezintă o amânare la plată acordată clientului de către furnizorul său de mărfuri sau de 
servicii. 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 50. 
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care comercianŃii arabi să nu fi ştiut de ele. Curtea de Apel a Şariei1 
(SAB) a CurŃii Supreme din Pakistan a menŃionat: 

„Nu se poate spune că creditele comerciale sau creditele 
destinate producŃiei nu erau cunoscute când Riba a fost 
interzisă. Dovezi mai mult decât suficiente ne-au parvenit care 
dovedesc că creditele comerciale sau creditele destinate 
producŃiei nu erau necunoscute arabilor (...). (...) este mai mult 
decât suficient să demonstrăm că ideea de credit nu era 
necunoscută Profetului (saws) sau companionilor când Riba a 
fost interzisă. De aceea, nu este corect să spunem că interzicerea 
Ribei se restrânge doar la creditele de consum şi că aceasta nu se 
aplică în cazul creditelor comerciale”2 

e) Debitorii nu sunt oameni săraci 

O altă concepŃie greşită despre Riba este aceea că debitorii din zilele 
noastre nu sunt oameni săraci şi ca urmare nu este nicio problemă dacă 
se ia Riba de la ei atunci când li se dă un credit. 

Această concepŃie nu doar că sfidează argumentele din Coran şi 
Sunna, ci sfidează chiar şi logica. Riba este un mod de a mânca averea 
oamenilor pe nedrept (Coran 30:39 şi 4:161). Oare nu se mănâncă pe 
nedrept averea oamenilor, indiferent dacă sunt săraci sau bogaŃi? 

Mai mult decât atât, indiferent de averea lui, un om ia un credit 
pentru că are nevoie de bani. Dacă ar fi atât de bogat el nu ar mai avea 
nevoie de credit. 

Shaykh AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz spunea despre această 
concepŃie greşită: 

„Riba este haram (interzisă) din orice unghi am privi-o.”3 

f) Principiul necesităŃii 

Există musulmani care se complac în tranzacŃiile cu Riba spunând 
că sistemul financiar global este bazat pe Riba şi că aceasta este cu 

                                                 
1 Sharia Appellate Bench of the Supreme Court of Pakistan 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 50, 51. 
3 AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, Warning against Riba (Usury) Transactions, Madinah 
Publishers and Distributors, Mauqif Ash-Shari`ah Al-Islamiyyah min Al-Masarif, pag 16. 
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neputinŃă să fie evitată. Aşa că aceşti oameni merg la prima bancă care 
le iese în cale pentru a face tranzacŃii financiare. 

Adesea, pentru a încerca să susŃină neputinŃa lor ei citează 
următorul hadis, spunând că însuşi Profetul Muhammad (saws) a spus 
că atunci când Ziua de Apoi se va apropia, le va fi greu oamenilor să 
evite Riba: 

„Relatat de Abu Huraira: Profetul (saws) a spus: Va veni cu 
siguranŃă o vreme asupra omenirii când doar cel care primeşte 
Riba va rămâne, şi dacă el nu o primeşte, vaporii acesteia vor 
ajunge la el. 
Ibn Isa a narat: o parte din praful acesteia va ajunge la el.”1 

Într-adevăr în zilele noastre tranzacŃiile bazate pe Riba sunt ceva 
obişnuit, dar aceasta nu poate fi o scuză pentru a recurge la Riba atât 
timp cât poate fi evitată. Realitatea este că nici un lucru bun nu poate fi 
obŃinut fără efort, şi trebuie şi mai multă muncă din partea 
musulmanilor pentru a face şi mai uşoară accesarea creditelor fără Riba. 
În ultimii 30 de ani s-au făcut eforturi colosale din partea economiştilor 
musulmani şi din partea anumitor lideri musulmani pentru a susŃine 
modurile de finanŃare islamice. Astfel au fost susŃinute băncile islamice, 
numărul acestora crescând, iar prin cercetarea şi strădania 
economiştilor aceste bănci au reuşit să ofere o gamă variantă de produse 
financiare. În prezent chiar şi unele bănci cu tradiŃie din statele 
Occidentale au început să ofere produse islamice2. 

Deci, dacă aceşti oameni s-ar opri din a se lamenta şi ar susŃine 
finanŃele islamice, situaŃia s-ar îmbunătăŃi şi mai repede pentru umma 
(comunitatea musulmană). 
 
3.1.2.3. Argumente pentru interzicerea Ribei al-Nasiah 
 
3.1.2.3.1. Interzicerea Ribei din motive morale şi logice 

 
În ceea ce priveşte motivele morale şi logice pentru interzicerea 

Ribei, Abul 'Ala Al-Maududi în cartea intitulată „Al-Riba” a expus un 
număr covârşitor de astfel argumente de ordin moral. Noi, însă, ne vom 

                                                 
1 Abu Dawud, Cartea TranzacŃiilor Comerciale (16), hadis nr. 3325. The Hadith Software 
Version 1.0, www.islamasoft.co.uk 
2 Un exemplu în acest sens este Lloyds TSB din Marea Britanie. 



 
Cătălin ŞtefăniŃă Soare 

 

 148 

rezuma la prezentarea câtorva argumente mai des vehiculate de 
economiştii musulmani. 

În primul rând, cel mai evident motiv moral pentru interzicerea 
Ribei este cel enunŃat în Coran: 

„(...) din pricina mâncării de către ei pe nedrept a averii 
oamenilor (...)”1 

Motivul enunŃat în Coran este extrem de simplu şi logic. Atunci 
când un creditor dă un împrumut unui debitor, creditorul dă o parte din 
averea lui. Când debitorul restituie creditul, aceasta înseamnă că 
debitorul a dat înapoi acea parte pe care o luase din averea creditorului. 
Deci, creditorul are dreptul să ceară de la debitor suma pe care i-a 
împrumutat-o, deoarece acea sumă este o parte din averea lor. Dar dacă 
creditorul mai cere să i se plătească ceva în plus, adică Riba, cu ce drept 
cere aceasta, deoarece acest surplus nu este o parte din averea lui, ci este 
o parte din averea creditorului? 

Pentru o mai bună înŃelegere a acestui raŃionament, în tabelul de 
mai jos este făcută schematic cele două situaŃii: una în care creditul este 
dat fără Riba şi alta în care creditul este dat cu Riba. 
 

Momentul în care creditorul dă 
împrumutul debitorului; acesta 
este de fapt momentul în care 
creditorul îi dă, de fapt, o parte din 
averea lui debitorului. 
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acesta este de fapt momentul în 
care debitorul dă înapoi acea parte 
pe care a luat-o din averea 
creditorului; creditorul are tot 
dreptul să ceară înapoi această 
sumă, deoarece el cere ceva ce îi 
aparŃine. 
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1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura An-Nisa (4), versetul 161. 
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Momentul în care creditorul dă 
împrumutul debitorului; acesta 
este de fapt momentul în care 
creditorul îi dă, de fapt, o parte din 
averea lui debitorului 
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Momentul în care debitorul 
restituie împrumutul creditorului 
+ Riba; acesta este de fapt 
momentul în care debitorul dă 
înapoi acea parte pe care a luat-o 
din averea creditorului + un 
adaos; creditorul are tot dreptul să 
ceară înapoi suma de bani pe care 
a dat-o cu împrumut, deoarece el 
cere ceva ce îi aparŃine. Dar 
creditorul nu are dreptul să ceară 
Riba, adică acel adaos care nu-i 
aparŃine deoarece este o parte din 
averea debitorului. 
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Un al doilea argument moral pentru care Riba este interzisă, este 

acela că stimulează lăcomia umană. Toate religiile care au existat au 
elogiat milostenia şi modestia. Islamul a mers un pas mai departe şi a 
făcut milostenia (Zakatul) obligatorie şi a impus musulmanilor un trai 
modest, echilibrat. Aceste lucruri sunt în contradicŃie cu Riba, deoarece 
aceasta stimulează răutatea din oameni şi îi face să-şi dorească să se 
îmbogăŃească pe seama altor oameni. Prin Riba, oamenii, în loc să-i 
ajute pe cei nevoiaşi, profită de nevoile lor pentru a-şi spori propriile 
averi. Islamul nu poate fi niciodată de acord cu acest mod de „a călca pe 
cadavre” pentru a strânge cât mai multă bogăŃie. Referitor la acest lucru 
shaykh Yusuf al-Qaradawi menŃiona: 

„Aceasta (Riba) duce la încetarea binefacerii între oameni prin 
intermediul împrumutului, căci dacă nu există Riba, oamenii 
sunt mulŃumiŃi să-şi împrumute bani unii altora, pe când în 
condiŃiile Ribei nevoia îl obligă pe om să ia cu împrumut un ban 
şi să dea înapoi doi bani, ceea ce conduce la dispariŃia 
binefacerii şi întrajutorării”1 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, p. 248. 
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Dacă ne gândim, după ce am văzut aceste două argumente morale, 
este ciudat că în zilele noastre prea puŃini oameni îşi mai pun întrebarea 
dacă Riba este sau nu este ceva moral. Riba a ajuns să fie cava atât de 
răspândit, încât majoritatea oamenilor o acceptă fără să se gândească 
nici măcar un moment la aspectul imoral al acesteia. 

3.1.2.3.2. Interzicerea Ribei datorită gravităŃii pedepsei 
divine 

 
Allah spune în Coran că cei care fac tranzacŃii cu Riba sunt în război 

cu El şi cu Profetul său (saws). Oare ce poate fi mai grav decât un păcat 
despre care se menŃionează foarte clar că îl pune pe om în conflict direct 
cu Allah? Evident că dintr-un astfel de conflict fiinŃa umană nu poate 
ieşi învingătoare, iar umilinŃa şi înfrângerea sunt rezultatul de care are 
parte omul care intră în război cu Allah: 

„O, voi, cei care credeŃi! FiŃi cu frică de Allah şi lipsiŃi-vă de 
restul de Riba ce v-a mai rămas [la oameni], daca sunteŃi 
credincioşi! 
Dacă nu o veŃi face, vi se vesteşte război din partea lui Allah si a 
trimisului Său. Însă dacă vă veŃi căi, veŃi avea banii voştri (mai 
puŃin Riba). Nu nedreptăŃiŃi şi nu veŃi fi nedreptăŃiŃi!”1 

În Sunna sunt multe hadisuri care vorbesc despre modul în care vor 
fi pedepsiŃi cei care folosesc Riba. Pentru a evidenŃia gravitatea acestui 
păcat este suficient să aducem aminte că profetul Muhammad (saws) a 
spus că Riba este unul din cele 7 mari păcate: 

„Relatat de Abu Huraira: Profetul a zis: «EvitaŃi cele şapte mari 
păcate nimicitoare». Ei (oamenii) au întrebat: «O, Trimis al lui 
Allah! Care sunt acestea?» El (Profetul) a spus: «A venera pe 
altcineva alături de Allah; a practica vrăjitoria; a lua viaŃa pe 
care Allah a interzis (să fie luată), cu excepŃia unei cauze drepte 
(potrivit Şariei); a mânca Riba, a mânca averea unui orfan; a 
trăda pe cineva la un duşman şi a fugi de pe câmpul de bătălie în 
timpul luptei; şi a acuza femeile caste,  care nici măcar nu s-au 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetele 278-279. 
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gândit vreodată la ceva care să se atingă de castitatea lor şi care 
sunt drept-credincioase».”1 

Dacă un musulman moare fără să se căiască pentru folosirea Ribei, 
înseamnă că el moare în timp ce este într-o stare de război cu Allah. Deci 
acel musulman riscă să fie pedepsit în akhira (viaŃa de după moarte) 
pentru folosirea Ribei. Totuşi, apare o întrebare logică: acest război 
dintre Allah şi cei care folosesc Riba se manifestă şi în dunya (viaŃa 
actuală)? Dacă răspunsul la această întrebare este afirmativ, atunci sub 
ce formă se manifestă acest război? 

Adevărul este că un război poate avea multe forme: de la războiul în 
care se folosesc armele şi până la războiul psihologic. Shaykh 
Muhammad Salih al-Munajjid menŃiona că oamenii pot vedea acest 
război, deoarece toate efectele negative al Ribei sunt, de fapt, modul în 
care acest război se manifestă în dunya (viaŃa actuală): 

„O persoană poate vedea nivelul dezastrului, fie că este la nivel 
individual sau la nivel internaŃional, provocat de folosirea Ribei 
– cum ar fi falimentul, recesiunea, stagnarea economică, 
incapacitatea de a plăti creditele, şomajul ridicat, colapsul 
multor companii şi instituŃii etc. Munca de zi cu zi a devenit o 
luptă pentru a plăti Riba (dobânda) la credite, iar societăŃile au 
ajuns să fie structuri dominate de clase (sociale) în care o 
bogăŃie imensă este concentrată în mâna celor puŃini. Probabil 
toate acestea sunt manifestarea războiului cu care Allah i-a 
ameninŃat pe cei care folosesc Riba.”2 

3.1.2.3.3. Interzicerea Ribei în Creştinism şi Iudaism 

 
Creştinii şi evreii au şi ei datoria de a renunŃa la folosirea Ribei. La 

fel ca şi Coranul, atât Tora cât şi Biblia au fost revelate de Allah, iar 
interdicŃia de a lua Riba (dobândă, camătă) este întâlnită şi în aceste 
cărŃi: 

                                                 
1 Sahih Bukhari, Cartea Pedeapsa necredincioşilor în război cu Allah şi Profetul Său (82), 
nr. 840; http://guidedways.com/book_display-book-82-translator-1-start-40-number-
831.htm 
2 Sheikh Muhammed Salid al-Munajjid, Prohibitions Taken Too Lightly, The Islamic 
Propagation Office at Rabwah, Riyadh, Saudi Arabia, 2003, p. 79 (Ribaa). 
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„Banii şi-i dă cu dobândă şi ia camătă; unul ca acesta va trăi 
oare? Nu! De va face asemenea ticăloşii nu va trăi, ci sigur va 
muri şi sângele lui va fi asupra lui.”1 
„În tine se ia mită, ca să se verse sânge; tu iei dobândă şi camătă 
şi cu silnicie apuci câştig de la fratele tău, iar pe Mine M-ai uitat, 
zice Domnul Dumnezeu.”2 
„De vei împrumuta bani fratelui sărac din poporul Meu, să nu-l 
strâmtorezi şi să nu-i pui camătă.”3 
„Ci iubiŃi pe vrăjmaşii voştri şi faceŃi bine şi daŃi cu împrumut, 
fără să nădăjduiŃi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi 
multă şi veŃi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei 
nemulŃumitori şi răi.”4 

Deşi în Biblie –atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament– 
sunt mai multe versete care acuză folosirea dobânzii şi a cametei, cu 
toate acestea este aplicat un standard dublu, deoarece sensul expresiei 
„fratelui tău” a fost schimbat: 

„Să nu dai cu camătă fratelui tău nici argint, nici pâine, nici 
nimic din câte se pot da cu camătă. 
Celui de alt neam să-i dai cu camătă; iar fratelui tău să nu-i dai 
cu camătă, ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze întru 
toate câte se fac de mâinile tale în pământul în care mergi ca să-l 
iei în stăpânire.”5 

Shaykh Yusuf al-Qaradawi explica aplicarea acestui standard dublu 
astfel: 

„Din păcate sensul Vechiului Testament a fost deformat, prin 
expresia „fratelui tău” avându-se în vedere numai iudeul.”6 

                                                 
1 Biblia Creştin-Ortodoxă, Iezechiel, Cap. 18, versetul 13;  
www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=33&cap=18  
2 Biblia Creştin-Ortodoxă, Iezechiel, Cap. 22, versetul 12;  
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=33&cap=22#12 
3 Biblia Creştin-Ortodoxă, Ieşirea - a doua carte a lui Moise, Cap. 22, versetul 25;  
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=32&cap=22 
4 Biblia Creştin-Ortodoxă, Luca, Cap. 6, versetul 35; 
 http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=6 
5 Biblia Creştin-Ortodoxă, Deuteronomul - A cincea carte a lui Moise, Cap. 23, versetele 19, 
20; http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=23 
6 Yusuf al-Qaradawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, p. 247. 
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3.1.2.3.4. Interzicerea Ribei pe baza argumentelor istorice 

 
Riba este un instrument foarte puternic în mâinile creditorilor 

lacomi. Prin acest instrument ei au puterea de a transforma debitorul 
într-un fel de sclav, deoarece din cauza Ribei datoria creşte în 
permanenŃă, iar debitorul ajunge să muncească pentru creditor fără 
posibilitatea de a-şi plăti vreodată datoria care se măreşte încontinuu. 
Acest fapt nu este valabil doar pentru indivizi, ci este valabil şi pentru 
statele care împrumută bani cu dobândă de la alte state. În acest fel se 
instaurează capitalismul economic. 

Prin capitalismul economic înŃelegem subjugarea unui stat de către 
un alt stat prin mijloace economice. Cel mai adesea folosită armă 
economică pentru colonizarea economică este Riba. 

Un prim exemplu este chiar căderea Imperiului Otoman. În 1854, la 
scurt timp după începerea Războiului din Crimeea (1853-1856) 
împotriva ruşilor, otomanii au luat un credit pentru susŃinerea efortului 
de război. Aceştia au continuat să ia credite pentru crea o infrastructură 
modernă în imperiu şi pentru a susŃine cheltuielile curŃii imperiale, 
astfel încât în 1875 datoria externă a Imperiului Otoman faŃă de băncile 
franceze, engleze şi germane a ajuns la 200.000.000₤, iar dobânzile 
care trebuiau plătite erau 12.000.000₤, adică jumătate din venitul anual 
al imperiului1. În 1881, după Decretul Muharrem datoria externă a 
imperiului a fost redusă de la 191.000.000₤ la 106.000.000₤ şi a fost 
înfiinŃată AdministraŃia Datoriei Publice Otomane (OPDA)2. OPDA era o 
instituŃie vastă –având 5000 de funcŃionari– şi era practic independentă 
de administraŃia imperiului; această instituŃie era condusă, de fapt, de 
creditorii europeni care prin intermediul OPDA adunau diverse taxe şi 
venituri vamale din Imperiul Otoman3. Prin această instituŃie creditorii 
au reuşit să impună un capitalism economic, imperiul fiind adus sub 
controlul lor economic. 

                                                 
1 Wapedia (iunie 2010) http://wapedia.mobi/en/Ottoman_public_debt  
2 Encyclopedia Britannica (iunie 2010) 
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/434996/Ottoman-Empire/44410/The-
1875-78-crisis?anchor=ref482219 
3 Wapedia (iunie 2010) http://wapedia.mobi/en/Ottoman_Public_Debt_Administration  



 
Cătălin ŞtefăniŃă Soare 

 

 154 

Iată cum în doar 6 ani din cauza creditelor cu dobândă otomanii au 
introdus în imperiul lor un cal troian sub forma AdministraŃiei Datoriei 
Publice Otomane (OPDA). Imperiul Otoman a început să aibă probleme 
cu abilitatea de alocare a resurselor1. În 1924, adică 43 de ani mai târziu 
–acest imperiul care rezistase de secole în faŃa asalturilor militare ale 
duşmanilor săi– s-a prăbuşit fără ca măcar să înregistreze vreo 
înfrângere militară de proporŃie. 

O altă poveste „de succes” pentru colonialiştii economici este 
Senegalul. În zilele noastre guvernele occidentale au pus bazele 
Fondului Monetar InternaŃional (FMI) şi a Băncii Mondiale. Aceste 
două instituŃii sunt o acoperire prin care puterile occidentale dau credite 
cu dobândă pentru a putea coloniza economic Ńările mai sărace. Dacă 
puternicul Imperiul Otoman s-a prăbuşit datorită colonialismului 
economic, micul stat senegalez –care şi-a obŃinut independenŃa faŃă de 
FranŃa în 1960– nu a avut nicio şansă de a rezista în faŃa tehnicilor de 
colonialism economic, din ce în ce mai avansate, folosite de FMI sau de 
Banca Mondială. Senegalul are o populaŃie de aproximativ 10 milioane 
de locuitori din care 85% sunt musulmani şi mai mult de 70% din 
populaŃia Ńării trăieşte în mediul rural2, deci agricultura deŃine o 
pondere importantă pentru economia Ńării. Principale mărfuri 
senegaleze sunt: arahidele, bumbacul, peştele şi bovinele. Secetele, 
fluctuaŃiile bruşte ale preŃurilor mărfurilor şi o serie de şocuri de pe 
pieŃele externe au determinat guvernul din anii 1970 să ia credite cu 
dobândă de la FMI şi Banca Mondială3. 

Demba Moussa Dembele, director al Forumului pentru Alternative 
Africane şi fost angajat al Ministerului de Economie şi FinanŃe din 
Sengal, a explicat impactul devastator pe care politicile FMI-ului şi ale 
Băncii Mondiale le-a avut asupra economiei acestei Ńări: 

                                                 
1 Encyclopedia Britannica (iunie 2010) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 
434996/Ottoman-Empire/44410/The-1875-78-crisis?anchor=ref482219 
2 Demba Moussa Dembele, Debt and Destruction in Senegal – A study of twenty years of 
IMF and 
World Bank policies, World Development Movement, 2003, p. 13; 
 http://www.liberationafrique.org/IMG/pdf/senegaldebt.pdf 
3 Demba Moussa Dembele, Debt and Destruction in Senegal – A study of twenty years of 
IMF and 
World Bank policies, World Development Movement, 2003, p. 14; 
 http://www.liberationafrique.org/IMG/pdf/senegaldebt.pdf 
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„Începând cu ultima parte a anilor 1970 până în prezent, aceste 
instituŃii au dominat politicile economice din Sengal şi din alte 
Ńări din Africa Sub-Sahariană prin ceea ce se cunoaşte ca 
'Programe de Stabilizare' şi 'Proframe de Ajustare Structurală 
(SAPuri)'. 
EsenŃa acestor politici, asociate cu stabilizarea şi SAPurile, o 
reprezintă tăierile de cheltuieli publice; politici monetare şi 
fiscale radicale; creştere bazată pe exporturi: liberalizarea 
comerŃului şi a investiŃiilor; dereglementarea preŃurilor interne; 
descentralizarea sectorului public; privatizarea întreprinderilor 
deŃinute de stat şi a serviciilor de bază; diminuarea intervenŃiei 
statului şi erodarea capacităŃii sale de a formula politici 
naŃionale autonome. 
Cu toate acestea, departe de a salva Senegalul de problemele sale 
legate de datorie, implementarea unor asemenea politici de la 
începutul anilor 1980 a agravat povara financiară şi a subminat 
realizarea eradicării sărăciei. 
Ratele dobânzilor au explodat pur şi simplu, în ciuda celor 13 
înŃelegeri de reprogramare a scadenŃelor făcute cu Paris Club 
încă din 1981. În 2002, datoria externă era în valoare de 70% 
din Produsul Intern Brut (PIB) al Ńării şi depăşea cu mai mult de 
200% veniturile acesteia din exporturi.”1 

Se pare că nici România nu va avea o soartă mai bună. La sfârşitul 
anului 2009 România a avut un PIB de 162,6 miliarde $ şi o datorie 
externă de 95,48 miliarde dolari2. Odată cu împrumutul din luna martie 
făcut de România la FMI, guvernul român a fost nevoit să aplice 
măsurile impuse de această instituŃie: tăierea salariilor bugetarilor cu 
25% şi creşterea TVA-ului. Iată cum –cu ajutorul Ribei, care face ca 
împrumuturile să crească necontenit– FMI-ul dictează politicile pe care 
trebuie să le ia guvernul român. Povestea Imperiului Otoman care s-a 
prăbuşit sau povestea Senegalului care a atins un record al sărăciei, se 
pare că se repetă şi în cazul României, şi asta doar mulŃumită Ribei care 

                                                 
1 Demba Moussa Dembele, Debt and Destruction in Senegal – A study of twenty years of 
IMF and 
World Bank policies, World Development Movement, 2003, p. 7;  
http://www.liberationafrique.org/IMG/pdf/senegaldebt.pdf 
2 CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ro.html 
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–de-a lungul istoriei– s-a dovedit a fi cea mai redutabilă armă din mâna 
colonialiştilor economici. 

3.1.2.3.5. Interzicerea Ribei din motive economice 

a) Factor destabilizator al preŃurilor 

PiaŃa este locul de întâlnire a ofertei cu cererea, oferta fiind forma 
sub care se înfăŃişează rezultatele finale ale producŃiei, iar cererea fiind 
nevoile umane solvabile. 

PiaŃa ideală, adică o piaŃă cu concurenŃa perfectă, se întâlneşte 
atunci când producătorii şi consumatorii sunt numeroşi şi au putere 
economică egală sau apropiată, astfel încât nu pot decide în mod 
unilateral dinamica şi nivelul preŃurilor. Pe o astfel de piaŃă,  preŃurile se 
formează liber, adică doar în funcŃie de cerere şi ofertă. 

Atunci când cererea pentru un produs este mai mare decât oferta 
(cererea>oferta), preŃul bunului respectiv creşte, ceea ce va determina 
reducerea cererii şi apropierea ei de ofertă. 

Când cererea este mai mică decât oferta (cererea<oferta), preŃul 
scade, stimulând cererea consumatorilor să crească pentru a se putea 
egaliza cu oferta bunului respectiv.  

Punctul de intersecŃie dintre curba cererii şi curba ofertei este 
preŃul de echilibru. Acesta este preŃul la care cererea şi oferta satisfăcute 
sunt egale, iar volumul vânzărilor este maxim. 

Să presupunem că, pe piaŃă, preŃul s-ar stabili la un nivel superior 
celui de echilibru. Va rezulta, astfel, un surplus de produse, deoarece 
oferta este mai mare decât cererea. Excesul de ofertă va face presiuni 
asupra preŃului de vânzare, determinând scăderea lui către preŃul de 
echilibru. 

Dacă presupunem că preŃul de piaŃă s-ar stabili sub nivelul celui de 
echilibru, cererea va fi mai mare decât oferta, existând un surplus de 
mărfuri. Excesul de cerere ar face presiuni asupra preŃului, determinând 
creşterea acestuia spre preŃul de echilibru. 

Deci, preŃul de echilibru constituie cel mai bun preŃ al pieŃei. Atunci 
când mărfurile se vând la preŃul de echilibru atât consumatorii, cât şi 
producătorii maximizează interesele (profitul şi respectiv utilitatea în 
consum). Cu cât se apropie mai mult de preŃul de echilibru, cu atât 
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acŃiunile agenŃilor economici sunt încununate de succes. De aceea, 
preŃul de echilibru este atât în interesul consumatorilor, cât şi al 
producătorilor sau a prestatorilor de servicii. 

Aceste mecanisme de formare a preŃurilor sunt valabile doar pentru 
o piaŃă ideală. În realitate nu se poate întâlni o piaŃă ideală, deoarece 
mai sunt şi alŃi factori care pot influenŃa preŃurile, de exemplu: numărul 
mic al ofertanŃilor, o transparenŃă redusă a pieŃei, bariere la intrarea pe 
piaŃă etc. 

Potrivit Şariei (legii islamice), pieŃele trebuie să se apropie cât mai 
mult de piaŃa ideală astfel încât şi preŃurile de vânzare ale mărfurilor să 
se apropie de preŃurile de echilibru. Conform economiei islamice trebuie 
eliminaŃi toŃi acei factori care împiedică o piaŃă să se apropie şi mai 
mult de piaŃa ideală. De exemplu, în ceea ce priveşte transparenŃa 
pieŃelor, profetul Muhammad (saws) a menŃionat că vânzătorii din 
provincie trebuie lăsaŃi să ajungă în oraş ca să poată vedea ce preŃuri se 
practică pe piaŃă pentru marfa lor, astfel încât aceşti vânzători să poată 
vinde marfa la preŃul pieŃei. Ca atare Profetul (saws) a interzis 
musulmanilor să întâmpine caravanele pentru a le cumpăra mărfurile, 
cât timp acestea nu ajunseseră încă în oraşe: 

„Ibn  'Umar  (ra)  a  relatat  că  Trimisul lui  Allah  (saws)  a  zis:  
Să  nu cumpăraŃi  bunuri  de  la  o  caravană  până  ce  ei  nu  
ajung  în  piaŃă.”1 
„Ibn  'Abbas  (ra)  a  relatat  cã  Trimisul lui  Allah  (saws)  a  zis:  
Să  nu întâmpinaŃi  pe  drum  caravanele  ce  cară  mărfuri,  
pentru  a  cumpăra  de  la ei  şi  omul  din  oraş  să  nu  vândă  
pentru  cel  de  la  Ńară.  Ta'us  l-a  întrebat: Care  este  înŃelesul  
adevărat  al  acestor  vorbe?  El  a  zis:  Să  nu  lucreze  ca un  
negustor  în  numele  lui.”2 

Riba este un factor foarte important în formarea preŃurilor, în 
economiile în care Riba are o largă răspândire. Iată că interzicerea Ribei 
nu este ceva surprinzător, deoarece această interdicŃie se înscrie alături 

                                                 
1 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, Cap. 355, nr. 1782, p. 502. 
2 Yahya bin Sharaf-ud-Din An-Nawawi, Riyad as-Salihin, Editura Islam, Timişoara, 
România, 1999, Cap. 355, nr. 1783, p. 503. 
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de interdicŃia legată de transparenŃa pieŃelor. Deci, interzicerea Ribei 
este un pas făcut către piaŃa ideală.  

În economiile moderne din Ńările occidentale, Riba s-a dovedit a fi 
un factor destabilizator al economiilor, deoarece rata dobânzilor a fost, 
probabil, factorul cel mai important în formarea preŃurilor. O rată mică 
a dobânzilor face ca oamenii să ia mai multe credite. Evident că oamenii 
doresc să cheltuiască aceşti bani împrumutaŃi, aceasta înseamnă că ei 
doresc să cumpere mărfuri, adică cererea creşte. 

Atunci când cererea şi oferta sunt egale, aceasta înseamnă că 
mărfurile se vând la preŃul de echilibru. Dacă cererea este crescută 
artificial prin micşorarea ratei dobânzilor, va apărea un dezechilibru pe 
piaŃă deoarece cererea va fi mai mare decât oferta. Până când oferta nu 
va fi egală cu cererea (prin mărirea preŃurilor sau prin mărirea cantităŃii 
de mărfuri produse), mărfurile nu se vor vinde la preŃul lor de echilibru. 
Aşa cum am arătat anterior, atunci când bunurile nu sunt vândute la 
preŃul de echilibru au de pierdut atât ofertanŃii (vânzătorii) cât şi cei 
care cer bunurile (cumpărătorii). 

b) Riba – o armă cu două tăişuri 

Guvernele din zilele noastre consideră că Riba este o armă 
puternică care serveşte scopurilor lor. Realitatea este că Riba este un cal 
troian pe care aceste guverne se încăpăŃânează să-l Ńină în ograda lor, 
deoarece această armă s-a întors de fiecare dată împotriva celor care au 
folosit-o, oricât de pricepuŃi au fost cei care au mânuit-o. 

ViaŃa economică are urcuşurile şi coborâşurile ei. Mai exact spus, 
viaŃa economică se compune dintr-o serie de cicluri economice, iar 
fiecare ciclu este compus din perioada de boom economic1 şi din 
perioada de recesiune1. 

În perioadele de recesiune economică, guvernele micşorează ratele 
dobânzilor. O rată mică a dobânzilor determină două lucruri: în primul 
rând determină creşterea cererii (deoarece consumatorii au mai mulŃi 
bani proveniŃi din împrumuturi) şi creşterea producŃiei (deoarece 
producătorii pot lua credite cu dobânzi mai mici şi pot folosi aceşti bani 
ca să-şi extindă afacerile; în plus ei sunt motivaŃi să producă mai mult şi 

                                                 
1 Prerioadă de creştere economică. 
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din cauza cererii care creşte după micşorarea ratelor dobânzii). Ne 
întrebăm în mod logic, dacă o rată scăzută a dobânzii este atât de 
benefică pentru economie, nu ar fi mai eficient dacă dobânda nu ar 
mai exista deloc? 

Cu adevărat, în cazul de mai sus, Riba este o armă în mâna 
guvernelor. Cu această armă guvernele pot „controla” preŃurile şi pot 
stimula economia. Această stimulare este doar de moment, deoarece 
după ce economia se însănătoşeşte (adică se intra în perioada de boom 
economic), Riba este cea care o îmbolnăveşte. La fel ca o armă cu două 
tăişuri, aceasta se întoarce împotriva celor care au folosit-o: atunci când 
lucrurile merg bine şi oamenii fac împrumuturi ca să cumpere mai mult 
sau ca să investească banii, cei care dau credite cu Riba văd în aceasta 
şansa lor de a câştiga mai mult. Aceştia, din lăcomie, fac două lucruri 
distructive pentru economie: măresc ratele dobânzilor şi dau creditele 
cu prea mare uşurinŃă, fără să mai verifice solvabilitatea2 debitorilor.    

Aceste două lucruri fac ca Riba să se întoarcă împotriva oamenilor 
şi a guvernelor şi duc direct la o nouă recesiune economică, deoarece 
ratele mari ale dobânzilor vor face ca oamenii să nu mai ia credite, iar 
clienŃii insolvabili vor crea blocaje economice din cauză că nu-şi for 
putea plăti datoriile. Furnizorii care trebuie să primească bani de la 
clienŃii insolvabili, nu-şi vor putea plăti datoriile lor până nu vor primi 
bani de la aceştia. Furnizorii furnizorilor vor păŃi la fel şi aşa mai 
departe. Pe cât sunt mai mulŃi clienŃi insolvabili, pe atât valul datoriilor 
neplătite este mai mare, iar în timp acest val se va transforma într-un 
tsunami cu efecte devastatoare pentru întreaga economie. 

Criza economică prin care trece economia globală din 2008 are 
exact aceeaşi poveste. Însă aceasta nu este singura criză prin care a 
trecut economia globală. Crizele au zdruncinat economia globală şi la 
începutul anilor '30 şi în anii '70 şi, acum, în anii 2000. De fiecare dată 
aceste crize au avut ca punct de plecare Ńara în care Riba are cea mai 
mare răspândire. Valul crizei economice a cuprins şi alte Ńări, iar în cele 
din urmă acest val s-a transformat într-un tsunami care a cuprins 
întreaga planetă. 

                                                                                                            
1 Perioadă de scădere economică. 
2 Capacitatea debitorilor de a da înapoi suma împrumutată. 
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c) Riba creează o clasă de paraziŃi sociali 

Munca este preŃuită în islam. Aceasta este atât de preŃuită încât, 
uneori, poate fi considerată un act de venerare al lui Allah dacă se 
întrunesc anumite condiŃii: să existe o intenŃie curată, munca să fie halal 
(permisă d.p.d.v. islamic) şi să fie făcută pentru a ajuta familia şi 
societatea. 

Deci, musulmanii sunt încurajaŃi să-şi câştige traiul prin muncă 
cinstită. ComerŃul, producerea de bunuri şi servicii, munca în domeniul 
sanitar, educaŃia etc., toate acestea sunt feluri diverse în care un 
musulman îşi poate aduce contribuŃia la societatea în care trăieşte. Însă 
atunci când există Riba se creează o clasă socială aparte, care nu aduce 
nici un aport la societate, dimpotrivă această clasă constă în cei care au 
bani şi îi împrumută pentru a obŃine Riba. Aceşti oameni nu muncesc, ci 
trăiesc din munca celor care le plătesc Riba.  

Shaykh Yusuf al-Qaradawi spunea referitor la această clasă socială 
care se formează din cauza Ribei: 

„(...) bizuirea pe Riba îi împiedică pe oameni de la muncă pentru 
a dobândi câştiguri, căci dacă stăpânul banilor constată că 
poate să obŃină mai mulŃi bani printr-un contract cu Riba, 
atunci nu se va mai strădui să dobândească prin muncă banii 
necesari traiului, nu va mai fi dispus să suporte greutăŃile 
muncii, negoŃului şi îndeletnicirilor dificile, ceea ce va duce la 
întreruperea activităŃii vizând crearea de bunuri. Or se ştie că 
cele necesare oamenilor se dobândesc prin comerŃ, prin 
practicarea unor meserii şi activităŃi industriale şi din imobile.”1 

d) InflaŃia 

„Narat de Ibn Mas'ud: Profetul (saws) a zis: Chiar dacă Riba 
este mare, (în final) aceasta va ajunge să fie o sumă mică”2 

 

                                                 
1 Yusuf al-Qaradawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, p. 248. 
2 Ibn Majah, Kitab al-Tijarat, Bab al-taghliz  fi  al-riba; Musnad Ahmad; Narat de al-
Haakim, 2/37; Saheeh al-Jami', 3542; Sheikh Muhammed Salid al-Munajjid, Prohibitions 
Taken Too Lightly, The Islamic Propagation Office at Rabwah, Riyadh, Saudi Arabia, 
2003, p. 81 (Ribaa) 
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Cum adică Riba va ajunge să fie o sumă mică? Oare Profetul (saws) 
se referea doar la akhira (ViaŃa de Apoi), în sensul că sadaqa 
(milostenia) şi faptele bune făcute din Riba nu vor fi luate în considerare 
de Allah? Sau Profetul (saws) se referea şi la dunya (viaŃa mundană)? 
Dacă analizăm cu atenŃie hadisul, vom înŃelege că Profetul se referea şi 
la dunya (viaŃa mundană), nu doar la akhira (viaŃa de după moarte). 

De fapt, Profetul Muhammad (saws) acum 1400 de ani s-a referit la 
un proces economic pe care ştiinŃa economică l-a scos la iveală abia în 
zilele noastre, şi anume la legătura dintre inflaŃie şi Riba. Mesajul 
transmis de Profet (saws) poate părea neclar, dar trebuie să Ńinem cont 
că acum 1400 de ani termenul „inflaŃie” nu exista, iar el a folosit 
termenii de atunci pentru a explica procesul inflaŃionist pe care ştiinŃa l-
a scos la iveală abia în epoca modernă. 

Evident că apare întrebarea: cum ar fi putut un om de acum 1400 
de ani să vorbească despre ceva ce nu ştia? Pentru a răspunde la această 
întrebare trebuie să ne amintim că atât Coranul cât şi Sunna au fost 
revelate de Allah, iar Allah este Al-'Alym (Atotateştiutor). 

Legătura dintre Riba şi inflaŃie, pe care Profetul (saws) a menŃionat-
o în acest hadis, a fost scoasă la iveală şi demonstrată de către economia 
modernă. 

Riba este un mod de a obŃine venituri fără niciun efort. De aceea –
acolo unde Riba este permisă– este foarte probabil ca proprietarii de 
capitaluri să vrea să obŃină astfel de venituri. Deci, mulŃi dintre aceştia 
vor prefera să dea cât mai multe credite cu Riba. Debitorii vor dori să 
cheltuiască banii obŃinuŃi din aceste credite, iar cererea va exploda, 
practic. 

Oferta este reprezentată de producători. Pentru a egala cererea care 
a crescut, producătorii au două opŃiuni: fie produc mai multe bunuri 
pentru a satisface cererea mărită, fie continuă să producă aceeaşi 
cantitate de mărfuri, dar măresc preŃurile deoarece cei care cer aceste 
bunuri (adică clienŃii) au mai mulŃi bani, proveniŃi din împrumuturi. 

Dacă producătorii ar creşte cantitatea de bunuri produse, atunci 
lucrurile ar decurge foarte bine. În realitate producătorii aleg să crească 
preŃurile deoarece acest lucru este mult mai simplu de făcut decât să 
crească producŃia. Deci cantitatea de bunuri şi servicii rămâne 
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constantă, dar masa monetară continuă să fie ridicată, iar diferenŃa 
dintre ele este inflaŃia. 
 

Riba 
↓ 

DorinŃa proprietarilor de capitaluri de a face venituri fără efort 
(singurul lucru care îi interesează este obŃinerea veniturilor din Riba; ei 
merg atât de departe încât uneori dau credite fără să verifice cu atenŃie 
solvabilitatea creditorilor) 

↓ 
Se dau mai multe credite 

↓ 
Banii proveniŃi din aceste credite 

│ ↓ 
│ 
│ 

Cererea de bunuri creşte deoarece 
au mai mulŃi bani. Aceşti bani sunt 

proveniŃi din împrumuturi. 
│ ↓ 
│ Oferta este obligată să crească 
│ ↓ 
│ OfertanŃii au 2 opŃiuni: 
│ Creşterea 

preŃurilor 
Creşterea 
producŃiei 

│ ↓ 
│ 
│ 

Este mai uşor să se crească preŃurile 
decât să se crească producŃia 

↓ ↓ │ 

Masa monetară creşte datorită 
banilor care se iau din împrumuturi 

Cantitatea de 
bunuri rămâne 

relativ constantă 

│ 
│ 
│ 

↓ ↓ 
InflaŃie PreŃurile cresc 

↓ ↓ 
Scăderea puterii de cumpărare a banilor 

 
InflaŃia este definită ca fiind decalajul existent între cererea 

absolută nominală şi cantitatea reală de bunuri şi servicii pe care agenŃii 
economici le pot oferi efectiv pe piaŃă, adică inflaŃia un excedent de 
masă monetară care nu are acoperire într-o ofertă reală de bunuri şi 
servicii. Mărimea inflaŃiei este măsurată tocmai prin excedentul de 
monedă în circulaŃie, fără acoperire în bunuri sau servicii necesare 
populaŃiei. 
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InflaŃiea generată prin Riba are multe efecte negative, printre care 
menŃionăm: 

- Descurajează investiŃiile.  
- Favorizează specula. 
- Redistribuie veniturile în favoarea celor puternici. 
- Scade puterea de cumpărare a banilor. Acest efect negativ este 

cel mai devastator dintre cele menŃionate şi afectează întreaga 
populaŃie. 

InflaŃia, datorită puterii scăzute de cumpărare a banilor, afectează 
toŃi participanŃii la viaŃa economică: 

- Consumatorii, în special cei cu venituri mici şi relativ fixe (adică 
majoritatea salariaŃilor) sunt puternic afectaŃi, deoarece în 
perioada inflaŃionistă costul vieŃii creşte. Cum, de obicei, 
creşterea veniturilor nu compensează cu rata inflaŃiei, 
standardul de viaŃă scade. 

- Afacerile sunt şi ele afectate de inflaŃie deoarece aceasta produce 
instabilitate economică, creşte riscul la investiŃii, iar –din cauza 
scăderii puterii de cumpărare a banilor– valoarea reală a 
profiturilor se diminuează, costurile cresc şi previzionarea 
acestora devine aproape imposibilă. 

- Persoanele care economisesc sunt afectate. Chiar şi cei care Ńin 
banii la bancă pentru a lua Riba sunt afectaŃi dacă rata 
dobânzii nu depăşeşte rata inflaŃiei (rata dobânzii ≤ rata 
inflaŃiei), valoarea reală a depozitelor bancare scade, suma 
depozitată fiind mai mică decât suma iniŃială depozitată. 

- Creditorii, inclusiv creditorii care dau credite cu Riba, sunt 
afectaŃi. Dacă rata dobânzii este mai mică decât rata inflaŃiei 
(rata dobânzii < rata inflaŃiei), suma rambursată de debitori va 
valora mai puŃin decât suma împrumutată, datorită scăderii 
puterii de cumpărare a banilor. 

Aşadar, iată cum şi cei care folosesc Riba sunt afectaŃi, în cele din 
urmă, de aceasta. Acest lucru este menŃionat de Profetul Muhammad 
(saws) în hadisul amintit mai sus: Riba generează inflaŃie, inflaŃia 
generează scăderea puterii de cumpărare a banilor, iar în cele din 
urmă cel care a împrumutat bani cu Riba nu câştigă aproape nimic, 
deoarece banii primiŃi de la debitor (principal+Riba) pot cumpăra 
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aproape aceeaşi cantitate de bunuri pe care o puteau cumpăra banii 
împrumutaŃi (doar principalul). 

Această legătură dintre inflaŃie şi Riba (dobândă) nu mai este de 
mult un secret pentru ştiinŃa economică modernă şi este menŃionată 
chiar şi pe Wikipedia: 

„Un important mecanism economic de creştere economică este 
prin micşorarea ratei dobânzilor, prin care se reduc costurile 
pentru consumatori atunci când cumpără produsele pe datorie1, 
iar firmele pot face împrumuturi la costuri mai mici pentru a 
mări producŃia. În timp de acest lucru poate îmbunătăŃi 
activitatea economică, poate de asemenea să ducă la creşterea 
inflaŃiei.”2 

d) SupraproducŃia 

Abul 'Ala Al-Maududi în cartea intitulată „Al-Riba” a menŃionat că 
Riba poate fi o cale către supraproducŃie. Într-adevăr el a avut dreptate, 
deoarece atunci când nu duce la inflaŃie, Riba duce la supraproducŃie. 
Cei care dau credite cu Riba ajung să dea aceste credite cu uşurinŃă şi cu 
rate relativ mici ale dobânzii. Astfel producătorii, din dorinŃa de a-şi 
extinde afacerea, îşi investesc banii fără să se oprească şi vor mări 
capacitatea de producŃie. După apariŃia fenomenului de supraproducŃie, 
preŃurile mărfurilor încep să scadă, iar comercianŃii ajung să nu mai 
aibă nici o speranŃă în ceea ce priveşte câştigul datorită abundenŃei 
mărfurilor de pe piaŃă şi scăderii preŃurilor acestora. 

f) O zi de mâine mai săracă 

Banii care se obŃin uşor din Riba stimulează lăcomia. Astfel, din 
dorinŃa de a câştiga cât mai mult, cei care dau bani cu dobândă vor dori 
să dea cât mai multe credite. Prin creditele (cu sau fără Riba) pe care le 
iau, oamenii cheltuiesc azi banii zilei de mâine, însă Riba şi dorinŃa de 
câştig fac ca să de dea un număr exagerat de credite, chiar şi atunci când 
debitorii prezintă un risc ridicat de insolvabilitate. 

                                                 
1 Adică plata se face la o dată ulterioară momentului tranzacŃiei.  
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Stagflation#Considerations_for_monetary_policy_during_periods _ 
of_ stagflation (2010) 
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Deci Riba duce la un comportament iraŃional şi la cheltuirea banilor 
zilei de mâine, sărăcind astfel generaŃiile viitoare. Referitor la această 
situaŃie, Muhammad Ayub spunea: 

„Îndatorarea excesivă şi manipularea acesteia reprezintă 
trăsăturile izbitoare ale mecanismului economic bazat pe 
dobândă: datoria de ieri poate fi achitată prin noi credite care se 
iau azi. (...) Nimănui nu îi pasă cine va plăti datoria: care 
generaŃii viitoare şi de unde? Acest tip de comportament –
evitarea achitării datoriilor curente– nu este acceptat în nici o 
religie divină.”1  

3.2. InterdicŃia asupra Gharar  

 
Interzicerea tranzacŃiilor gharar este o altă trăsătură de bază a 

economiei islamice. Aceste tranzacŃii pot lua multe forme şi toate 
acestea sunt haram (interzise) potrivit Sunnei profetului Muhammad 
(saws). Există un număr mare hadisuri care dovedesc că aceste 
tranzacŃii sunt haram, şi multe din aceste hadisuri explică diverse tipuri 
de tranzacŃii gharar. În cele ce urmează, am ales să prezentăm câteva 
hadisuri reprezentative: 

„Abu Huraira a relatat că: Prophetul (saws) a interzis vânzarea 
cu pietre (bai‘ al-hasaat) şi vânzarea gharar (bai‘ al-gharar). 

ِأبي ھريرة، قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ ِ ِْ َّ َُ ُ َ َ َُ ِ الغرر ِ َ َ ْ ”2 
„Abu Huraira (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a 
interzis (două tipuri de tranzacŃii) Mulamasa şi Munabadha.”3 
„Abu Sa'id al-Khudri (ra) a relatat: Trimisul lui Allah (saws) ne-
a interzis două tipuri de tranzacŃii comerciale şi două moduri de 
a ne îmbrăca. El a interzis tranzacŃiile Mulamasa şi Munabadha. 
Mulamasa înseamnă atingerea hainei altcuiva cu mâna, 
indiferent că-i zi sau noapte, fără să fie atent prea mult. 
Munabadha înseamnă ca un om să-i arunce haina sa altuia, şi 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 4. 
2 Muslim, Cartea Tranzactii comerciale (Kitab al-Buyu), hadis nr 3881; 
Sahih Muslim, în cartea Kitab al Buyu (10), hadisul nr. 3614; www.GuidedWays.com  
3 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3608; 
http://guidedways.com/book_display.php?book=10&translator=2&start=0&number=0 
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celălalt aruncă (şi el) haina lui, confirmând astfel înŃelegerea 
fără verificarea acordului comun. Acest hadis a fost relatat sub 
autoritatea lui Ibn Şihab prin acelaşi lanŃ de naratori.”1 
„Abdullah (bin Umar) (ra) a spus că Trimisul lui Allah (saws) a 
interzis tranzacŃia numită habal al-habala.”2  
„Ibn 'Umar (ra) a narat că oamenii în perioada preislamică 
obişnuiau să vândă carnea cămilei tăiate până la habal al-
habala. Iar habal al-habala înseamnă ca o cămilă să nască, apoi 
cămila născută trebuie să crească şi să devină gestantă. Trimisul 
lui Allah (saws) a interzis lor aceasta (această tranzacŃie).”3  
„Ibn 'Umar (ra) a narat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: Nu 
cumpăraŃi fructe până când situaŃia lor nu vă este clară, iar 
(pericolul) nenorocirii nu mai există. El (Profetul) a spus: 
SituaŃia bună (a fructelor) vă este clară atunci când acestea 
devin roşii sau galbene (adică sunt coapte sau pârguite).”4   
„Este relatat că Jabir bin Abdullah (ra) a spus că Trimisul lui 
Allah (saws) a interzis vânzarea unei grămezi de curmale, a 
cărei greutate nu se cunoaşte, pentru (o grămadă) a cărei 
greutate se cunoaşte.”5     
„Ibn Abbas a relatat ca Profetul a spus: cel care a cumparat 
mâncare să nu o vândă până (când aceasta) nu o deŃine.”6 
„Ibn Abbas (ra) a relatat că Trimisul lui Allah (saws) a zis: Cel 
care cumpără mâncare, să nu o vândă până nu este în posesia 
acesteia. Ibn Abbas (ra) a spus: Eu consider toate lucrurile 
precum mâncarea (în ceea ce priveşte acest principiu)”7 

                                                 
1 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3613; 
http://guidedways.com/book_display.php?book=10&translator=2&start=0&number=0 
2 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3615; 
http://guidedways.com/book_display.php?book=10&translator=2&start=0&number=0 
3 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3616; 
http://guidedways.com/book_display.php?book=10&translator=2&start=0&number=0 
4 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3667; 
http://guidedways.com/book_display-book-10-translator-2-start-50-number-3657.htm 
5 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3654; 
http://guidedways.com/book_display-book-10-translator-2-start-40-number-3647.htm 
6 Muslim, Kitab al Buyu, (10), hadis nr. 3915/3640; similar Sahih Muslim, Kitab al Buyu 
(10), hadis nr. 3644, 3653 
http://guidedways.com/book_display-book-10-translator-2-start-40-number-3647.htm 
7 Muslim, Cartea TranzacŃiilor (10),  hadis nr. 3642; The Hadith Software Version 1.0, 
www.islamasoft.co.uk 
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„Abu Huraira (ra) a relatat că a spus lui Marwan: Ai 
transformat tranzacŃiile cu Riba1 în ceva permis? Privitor la 
acest lucru Marwan a zis: Nu am făcut asta. Apoi Abu Huraira 
(ra) a zis: Ai transformat în ceva permis tranzacŃiile cu ajutorul 
doar a documentelor, deşi Trimisul lui Allah (saws) a interzis 
tranzacŃiile cu mâncare până când nu se intră în deplina posesie 
a lor. Marwan a vorbit apoi oamenilor şi le-a interzis să (mai) 
facă astfel de tranzacŃii (adică doar folosindu-se de documentele 
care arată posesorul mâncării, fără ca mâncarea să fi ajuns în 
posesia lor). Sulaiman a zis: Am văzut străjerii smulgând (aceste 
documente) de la oameni.”2 
Ibn 'Umar (ra) a ralatat: Noi obişnuiam să cumpărăm mâncare 
în timpul vieŃii Trimisului lui Allah. El (Profetul) trimitea pe 
cineva care ne poruncea să o luăm (pe mâncare) şi înainte să o 
vindem să o depozităm într-un loc, altul decât cel din care am 
cumpărat-o.3 

După cum putem vedea din hadisuri, nu încape nici un fel îndoială 
că tranzacŃiile gharar sunt interzise. Dar deoarece sunt multe tipuri de 
tranzacŃii gharar, toate diferite între ele, problema este la definirea 
termenului de „tranzacŃie gharar”.  

În ceea ce priveşte traducerea termenului „gharar”, acesta ar putea 
fi tradus prin „risc”4 sau prin „nesiguranŃă”5. Însă orice activitate 
economică implică un anumit un risc, o nesiguranŃă. Un comerciant nu 
poate şti cu exactitate care va fi profitul său de luna viitoare. De fapt, în 
comerŃ sau în producŃie profitul nu este niciodată garantat, întotdeauna 
existând riscul ca să se înregistreze o pierdere sau un profit mai mic. Din 
această cauză este de preferat ca termenul „gharar” să fie păstrat 
deoarece el nu se referă la orice fel de risc sau nesiguranŃă; înŃelesul 
economic al cuvântului „gharar” se referă de fapt la un risc exagerat de 

                                                 
1 În cazul de faŃa Riba se traduce prin „venit nepermis”; nu are legătură cu creditarea. 
2 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3652; 
http://guidedways.com/book_display-book-10-translator-2-start-40-number-3647.htm 
3 Sahih Muslim, Kitab al Buyu/Cartea tranzacŃiilor (10), hadis nr. 3645; 
http://guidedways.com/book_display-book-10-translator-2-start-30-number-3637.htm 
4 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in 
Classical Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 2; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
5 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 57. 
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mare. Islamul nu interzice riscul – deoarece asumarea riscului face parte 
din viaŃa de zi cu zi, în realitate islamul interzice doar riscul exagerat de 
mare pe care unii indivizi şi-l asumă de bunăvoie, cu scopul de a obŃine 
profituri care depăşesc limita normală. 

Problemele legate de definirea „tranzacŃiilor gharar” apar tocmai de 
la faptul că nu există o delimitare clară între riscul normal, care nu poate 
fi eliminat din viaŃa de zi cu zi,  şi riscul exagerat de mare în care unii 
indivizi intră de bunăvoie. 

În acest sens, diverşi savanŃi au elaborat diverse definiŃii pentru 
tranzacŃiile gharar: 

a) Imamul Malik a considerat gharar acele tranzacŃii în care 
obiectul vândut nu există în momentul efectuării tranzacŃiei şi, deci, a 
căror calitate de a fi bune sau rele nu este ştiută de cumpărător1. 

b) Ibn Taymiyah, un reprezenatant al şcolii hanbali a spus: „gharar 
este aceea a cărei consecinŃe nu sunt ştiute”, iar Ibn al-Qayyim, elevul 
său, a definit ghararul astfel: „este ceea ce nu poate fi livrat, fie că există 
sau nu”.2 

c) Al-'Isnawi, care a aparŃinut şcolii şafi'i a zis: „gharar este aceea 
care are două posibilităŃi, cea mai puŃin plăcută fiind cel mai probabil 
(să se întâmple)”3 

d) Al-Sarakhsi, care a aparŃinut şcolii hanafi, a zis: „gharar este 
aceea a cărei consecinŃe sunt ascunse”4 

e) O definişie mai uşor de înŃeles a fost oferită de Ibn Hazm, care a 
spus: „gharar este atunci când cumpărătorul nu ştie ce a cumpărat, iar 
vânzătorul nu ştie ce a vândut”.5 Totuşi această definiŃie este incompletă 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 58. 
Vezi Malik Muwatta, Cartea TranzacŃiile în afaceri (31), hadis 001; The Hadith Software 
Version 1.0, www.islamasoft.co.uk 
2 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in 
Classical Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
3 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in 
Classical Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
4 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in 
Classical Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
5 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in 
Classical Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 5; 
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deoarece nu face referire la preŃ sau la livrarea bunului. Dacă preŃul şi 
condiŃiile de livrare nu sunt clar stabilite atunci tranzacŃia este gharar. 

După cum scrie şi în Coran, musulmanii trebuie să fie oameni 
echilibraŃi şi să aleagă calea de mijloc, evitând extremele: 

„Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătata (…)”1 

Ghararul este o extremă, şi ca multe extreme aceasta este nocivă 
atât pentru societate cât şi pentru individ. Din punct de vedere al 
profitului, gharar-ul este extrema care se opune Ribei, iar pentru 
musulmani aceste două extreme sunt haram (interzise) datorită 
efectelor lor negative asupra fiinŃelor umane. Pentru o mai bună 
înŃelegere a acestui lucru am alcătuit tabelul următor: 
 

Extremă haram (interzisă) Cale de mijloc halal 
(permisă) 

Extremă haram 
(interzisă) 

TranzacŃii cu Riba TranzacŃii comerciale 
normale 

TranzacŃii gharar 

Risc aproape inexistent 
pentru creditori 

Risc moderat şi acceptat Risc exagerat de mare 

Venitul este ştiut cu 
exactitate de creditor 
înainte de acordarea 
creditului (un procent 
fix). 

Venitul nu poate şi ştiut 
cu exactitate, dar poate fi 
aproximat. 

Venitul nu poate fi ştiu cu 
exactitate şi este foarte 
greu de aproximat, 
deoarece marja de eroare 
este foarte mare. 

De exemplu, un debitor 
împrumută bani de la un 
creditor ca să deschidă o 
fabrică. În momentul în 
care ei semnează 
contractul, creditorul 
fixează nivelul Ribei, 
adică un venit fix care îi 
revine lui indiferent dacă 
debitorul are profit sau 
este în pierdere.  

De exemplu, un 
comerciant pleacă la piaŃă 
pentru a-şi vinde 
produsele. Acesta nu 
poate şti dinainte ce venit 
va face, dar îl poate 
aproxima în funcŃie de 
preŃul pieŃei şi de 
cantitatea de marfă pe 
care vrea să o vândă. 

De exemplu, un om vinde 
altui om un viŃel care nu 
s-a născut încă. O astfel 
de tranzacŃie implică un 
risc foarte mare deoarece 
nu se ştie dacă viŃelul se 
naşte mort, dacă se naşte 
sănătos, dacă de naşte cu 
handicap sau dacă va fi 
mascul sau femelă. 

 
Pentru a face mai uşor deosebirea dintre o tranzacŃie comercială 

normală şi o tranzacŃie gharar, trebuie să avem în vedere condiŃiile 
menŃionate mai jos. Dacă o tranzacŃie nu se încadrează la nici una din 
aceste condiŃii, atunci este foarte probabil ca acea tranzacŃie să nu fie 
gharar: 

                                                                                                            
 http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/islamic.html 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 143. 
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1) Obiectul vândut nu există1 
2) Obiectul vândut există, dar nu este în posesia vânzătorului sau 

nu este disponibil pentru vânzător în acea perioadă a anului2. De 
exemplu, în primul caz, o persoană are un site de internet şi are produse 
la vânzare; acele produse există pe piaŃă, dar ele nu se află în posesia 
persoanei care are siteul de internet. În al doilea caz, o persoană care are 
o plantaŃie de meri promite că livrează mere proaspete în luna mai, însă 
merele de coc abia în luna septembrie; acele mere sunt în posesia celui 
care vrea să le vândă, dar este imposibil pentru el să livreze merele în 
luna mai, deoarece merele coapte nu sunt disponibile în mai. 

3) Obiectele sunt tranzacŃionate pe baza unor componente 
principale ale contractului care sunt gharar (nesigure): plată (de 
exemplu plată nesigură) sau obligaŃii contractuale (de exemplu livrare 
nesigură)3. 

4) Dacă contractul este bilateral/sinalagmatic4 şi dacă conŃine 
gharar, atunci contractul este haram (interzis). Dar dacă contractul este 
unilateral5, acesta este permis chiar dacă conŃine gharar (de exemplu 
donaŃia, cadoul)6. 

Pentru o mai bună înŃelegere a tranzacŃiilor gharar, se cuvine să 
dăm exemple de astfel de tranzacŃii, atât din perioada preislamică, cât şi 
din zilele noastre. 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 60. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 60. 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 58, 60. 
4 Contractul bilateral, numit şi contract sinalagmatic, este acel contract în care părŃile se 
obligă reciproc una pe alta. Acest tip de contract se caracterizează prin reciprocitatea şi 
interdependenŃa obligaŃiilor. Exemple de astfel de contracte sunt: contractul de vânzare-
cumpărare, contractul de închiriere, contractul de transport. 
5 Contractul unilateral este acel contract care dă naştere la obligaŃii numai în sarcina unei 
părŃi, adică este acel contract în care una sau mai multe persoane se obligă către una sau 
mai multe persoane, fără ca acestea din urmă să se oblige. Un exemplu de astfel de 
contract este contractul de donaŃie (cadou/dar). 
6 Mahmoud A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in 
Classical Islamic Jurisprudence, 2001, pag. 4; http://www.ruf.rice.edu 
/~elgamal/files/islamic.html 
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Nejatullah Siddiqi, citând cartea Hujjatullah al-Baaligha scrisă de 
Shaah Walyullah, a enumerat o listă de tranzacŃii gharar1 care se 
practicau în al-Jahiliyyah (perioada preislamică). În cele ce urmează 
vom enumera şi explica o parte din aceste tranzacŃii: 

- muzaabana/ ِبيع المزابنة ْ َ  = vânzarea unui produs cunoscut în 
schimbul unui produs necunoscut din aceeaşi specie. De exemplu 
vânzarea curmalelor proaspete din copac în schimbul curmalelor deja 
culese, aproximând cantitatea. 

- muhaaqala/ِبيع المحاقلة ْ َ  = Vânzarea grânelor din spic în schimbul 
grânelor deja culese, aproximând cantitatea. 

- mulaamasa/مسةWِبيع الم ْ َ  = vânzarea în care obiectul vândut sau 
cutia acestuia este atinsă, dar fără să se cunoască detaliile acestuia. În 
zilele noastre, să luăm ca exemplu vânzarea unui computer, 
cumpărătorul vede carcasa acestuia şi îl cumpără fără să ştie 
proprietăŃile acestuia (viteză, spaŃiu de stocare etc.). 

- munaabaza/ِبيع المنابذة ْ َ  = munaabaza înseamnă „a arunca”. Deci 
această tranzacŃie presupune cumpărarea un produs fără a-l cunoaşte 
prin aruncarea sa către client, adică cumpăra fără a inspecta/verifica 
produsul cumpărat; de exemplu cineva aruncă o haină altei persoane, a 
doua persoană îi aruncă primeia o haină şi nici unul din ei nu 
analizează/verifică hainele.  

- bai al-hasaat/ِبيع الحصاة َ َ َْ ِ ْ  = În acest tip de tranzacŃie este aruncată 
o pietricică, fie de cumpărător, fie de vânzător, şi obiectul pe care acea 
piatră cădea, trebuia neapărat tranzacŃionat2. De exemplu, un vânzător 
împrăştie mai multe haine şi spune un preŃ şi apoi îl roagă pe client să 
arunce o pietricică. Haina pe care se întâmplă să cadă pietricica va fi 
dată clientului la preŃul menŃionat înainte de vânzător. În zilele noastre 
un astfel de exemplu sunt automatele cu gheară care conŃin jucării 
pentru copii. În respectivele automate sunt mai multe jucării şi este 
afişat un preŃ. Cel care foloseşte un astfel de aparat mai întâi trebuie să 
introducă moneda (adică este stabilit dinainte un preŃ fără ca el să ştie 
ce jucărie va obŃine) şi apoi aparatul îi dă o jucărie la întâmplare. 

                                                 
1 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Insurance in an Islamic Economy, The Islamic 
Foundation, Leicester, UK, 1987, p. 34. 
2 Muhammad al-Munajjid, The true nature of insurance and the rulings concerning it, 
http://www.islamqa.com/en/ref/8889/  
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Alte situaŃii în care mai este întâlnit gharar-ul în tranzacŃiile 
comerciale: 

- Vânzarea unui lucru care nu este în posesia vânzătorului. Dintre 
tranzacŃiile gharar întâlnite în zilele noastre, acesta este cazul cel mai 
frecvent.  Aşa cum este menŃionat în hadisul anterior, şi în zilele noastre 
unii oameni fac tranzacŃii doar pe baza actelor de proprietate fără ca ei 
aibă acele bunuri în posesia lor, iar în unele cazuri, cei care vând nu doar 
că nu au bunurile în posesia lor, ci nici măcar nu sunt proprietarii acelor 
bunuri şi folosesc acte false de proprietate pentru a-i înşela pe 
cumpărători. Dacă această regulă ar trebui să se aplice în economia din 
prezent, atunci regulile de funcŃionare ale burselor de mărfuri şi legile 
din multe state ar trebui rescrise. Tot acest efort de a schimba legile nu 
ar fi inutil, deoarece interzicerea vânzării unui bun care nu este în 
posesia vânzătorului ar duce la economisirea unor mari sume de bani. A 
lăsa poarte deschisă pentru acest tip de tranzacŃie gharar, înseamnă a 
lăsa poarte deschisă spre litigii comerciale foarte costisitoare. Închiderea 
acestei porŃi ar duce la evitarea risipei banilor pentru aceste litigii. 

- Vânzarea bunurilor care nu sunt disponibile pentru livrare. 
- CondiŃii contractuale neclare, de exemplu: „...când plouă”. 

Termenii contractelor trebuie să fie clari, aceştia nu trebuie legaŃi de 
evenimente nesigure.1 

- MenŃionarea a două preŃuri diferite pentru acelaşi produs, în 
aşa fel încât preŃul să fie lăsat la alegerea clientului.2  

- Două vânzări care depind una de cealaltă. De exemplu 
vânzătorul spune: „eu îŃi vând Ńie casa mea pentru cutare preŃ dacă tu 
îmi vinzi maşina ta pentru cutare preŃ”. Aceste tranzacŃii se 
condiŃionează una pe cealaltă, deoarece depind una de alta. Ambele sunt 
nesigure şi implică un risc mare: la prima nu este specificat exact preŃul, 
iar la a doua nu se ştie dacă va avea loc. În astfel de situaŃii tranzacŃiile 
trebuie făcute separat, iar condiŃiile contractuale nu trebuie să aibe 
legătură.3   

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 60. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 60. 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 61. 
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- Jahl (ignoraŃa) duce la tranzacŃii gharar. Atât vânzătorul cât şi 
cumpărătorul trebuie să cunoască: bunul vândut, specificaŃiile tehnice 
ale bunului vândut, preŃul exact şi drepturile, obligaŃiile contractuale ale 
fiecăruia dintre ei şi consecinŃele pe care le poate avea tranzacŃia lor 
(adică dacă poate avea consecinŃe negative asupra unei terŃe părŃi)1. 
 

Motivul interzicerii tranzacŃiilor gharar este uşor de înŃeles, mai 
ales dacă ne uităm la definiŃiile gharar-ului citate anterior. Aceste 
tranzacŃii au fost interzise datorită consecinŃelor negative care le au 
asupra societăŃii şi asupra mediului economic. Din punct de vedere 
social, acestea creează neînŃelegeri între oameni, iar din punct de vedere 
economic se consumă multe resurse pentru rezolvarea litigiilor în 
instanŃă. Pentru a crea un mediu de fraternitate în societate şi pentru a 
evita cheltuirea inutilă a resurselor islamul a interzis tranzacŃiile gharar.  

Totuşi, trebuie menŃionat că sunt şi unele tranzacŃii care la prima 
vedere pot părea gharar, dar în realitate nu sunt tranzacŃii interzise. 
TranzacŃiile selam, istisna'a şi all inclusive sunt permise: 

- În cazul tranzacŃiilor Selam şi Istisna'a bunul nu există în 
momentul în care se face înŃelegerea între părŃi. Însă, acestea sunt nişte 
tranzacŃii speciale şi, în cazul lor, gharar-ul este evitat printr-un număr 
de condiŃii care trebuie îndeplinite2. 

- Poate părea că restaurantele care funcŃionează în regim all 
inclusive practică tranzacŃii gharar, deoarece nu este precizată cantitatea 
de mâncare pe care o poate mânca clientul. Conform acestui tip de 
tranzacŃie all inclusive, un client poate consuma un munte de mâncare. 
În realitate acest lucru nu se poate întâmpla. Cantitatea de mâncare pe 
care o poate consuma un om la o masă este uşor de aproximat, deoarece 
nimeni nu poate mânca mai mult decât îi încape în stomac. Totuşi 
shaykhul Al-Uthaimeen a menŃionat că dacă o persoană ştie că mănâncă 
o cantitate neobişnuit de mare de mâncare, ar trebuie să-i spună 
proprietarului restaurantului şi să renegocieze preŃul3. 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 61. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 59. 
3 Shaykh Muhammad al Munajjid, Ruling on buying form „all-you-can-eat” buffets,  
www.islamqa.com/en/ref/91480/ 
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3.3. Maysir/Qimar  

 
În limba arabă, cuvântul maysir se referă la dobândirea averii cu 

uşurinŃă prin risc şi noroc (fără să se plătească deloc sau fără să se 
plătească adevărata valoare pentru bunurile obŃinute, fără să se 
muncească pentru acestea sau fără să se asume vreo obligaŃie sau 
responsabilitate pentru acestea), indiferent dacă se face sau nu în 
detrimentul altei persoane. Cuvântul qimar se referă la jocuri de noroc; 
evident că în orice joc de noroc o persoana câştiga în detrimentul altor 
persoane. Aceste două cuvinte sunt sinonime în limba arabă. 

În limba engleză cuvântul „maysir” are un echivalent în „gambling”, 
însă în română nu are un echivalent, deoarece înŃelesul acestui cuvânt 
înglobează atât noŃiunea de „jocuri de noroc” cât şi noŃiunea de 
„pariuri”. Pentru evitarea neînŃelegerilor, vom opta pentru utilizarea 
cuvântului din limba arabă. 

Maysirul conŃine gharar (risc exagerat), dar acesta nu este singurul 
motiv pentru care este interzis. Mai presus de toate, interdicŃia 
maysirului este foarte clară, deoarece maysirul a fost interzis de Allah în 
Coran: 

„Ei te întreabă despre khamr (vin) şi despre maysir. Spune: «În 
amândouă este mare păcat şi sunt şi unele foloase pentru 
oameni, dar în amândouă păcatul este mai mare decât folosul!» 
(...)”1 
„O, voi cei care credeŃi! Vinul, maysirul, pietrele ridicate (idolii) 
şi săgeŃile (pentru prezicere) sunt numai murdării din lucrătura 
lui şeitan (diavolului). Deci feriŃi-vă de ele ca să izbândiŃi!/ 
Doară şeitan doreşte să semene între voi duşmănie şi ură, prin 
vin şi prin maysir, şi să vă abată de la pomenirea lui Allah şi de 
la As-Salat (Rugăciune). Oare nu vă veŃi opri voi (de la 
acestea)?”2 

Interzicerea maysirului se găseşte şi în Sunna: 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Baqara (2), versetul 219. 
2 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-Ma'ida (5), versetele 90, 91. 
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„Profetul a spus: Cel care jura pe Lat sa spuna La ilahe illallah, 
iar cel care îi spune prietenului său vino la jocuri de noroc să dea 
de pomană.”1 
„Relatat de Abdullah ibn Amr ibn al-'As: Profetul (saws) a 
interzis khamr (vinul), maysirul, kubah (toba), ghubayrah (vinul 
făcut din mei), spunând: Orice intoxicant este interzis.”2 

În cazul maysirului, motivele interdicŃiei sunt menŃionate atât în 
Coran cât şi în Sunna. În Coran sunt evidenŃiate două motive. Primul 
motiv se referă impactul negativ pe care îl are maysirul asupra societăŃii, 
deoarece acesta creează duşmănie între oameni. Al doilea motiv enunŃat 
în Coran se referă la impactul negativ pe care îl are maysirul asupra 
psihicului uman, deoarece acesta îi abate pe oameni de la slujirea lui 
Allah. Referitor la Sunna, în al doilea hadis citat mai sus, Profetul 
Muhammad (saws) a asociat maysirul cu alcoolul şi muzica şi a spus că 
toate sunt interzise. Prin această asociere Profetul (saws) a scos în 
evidenŃă efectul negativ pe care maysirul îl are asupra psihicului uman, 
deoarece –la fel orice intoxicant– acesta creează dependenŃă care duce 
la degradarea morală, iar în cele din urmă se ajunge la distrugerea fiinŃei 
umane. 

ImplicaŃiile interzicerii maysirului sunt enorme în contextul 
economiei contemporane. Practic loteriile, pariurile, jocurile de noroc 
(ruleta, zarurile, cărŃile de joc etc.) şi asigurările (cu excepŃia asigurărilor 
islamice3) sunt haram (interzise) deoarece toate acestea implică maysir 
şi uneori implică chiar şi Riba. 

Este evident faptul că pariurile şi jocurile de noroc, loteriile şi 
tragerea la sorŃi sunt haram (interzise), deoarece toate acestea sunt 
maysir. Maysirul înseamnă obŃinerea cu uşurinŃă a unor venituri prin 
risc şi noroc, fără a munci.  Shaykhul al-'Uthaimeen a spus că este 
maysir orice tranzacŃie în care o persoană poate pierde sau poate 
câştiga, dar nu ştie deznodământul, adică dacă va pierde sau dacă va 

                                                 
1 Sahih Muslim, hadis nr. 1647. 
2 Sunan AbuDawud, Kitab al-Aşribah/Cartea băuturilor (26), hadis nr. 3677; 
http://www.guidedways.com/book_display.php?translator=3&book=26&start=0&numbe
r=3677#3677 
3 asigurările islamice sunt asigurări speciale care nu implică maysirul şi deci respectă 
Şaria. 
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câştiga1. Deci toate cele enumerate mai sus sunt maysir deoarece cei care 
iau parte la ele nu au cum sa ştie dacă vor pierde sau dacă vor câştiga. 
Există loterii care sunt făcute în scopuri caritabile. Indiferent de scopul 
loteriilor acestea sunt haram (interzise), iar dacă un musulman ia parte 
la acestea, musulmanul care cumpără bilete la astfel de loterii este un 
păcătos. Shaykh Yusuf al-Qaradawi spunea: 

„Jocurile de noroc, între care şi loto, îl determină pe om să se 
bazeze pe şansă, pe întâmplare şi pe speranŃele deşarte, nu pe 
muncă, pe seriozitate, pe respectarea motivelor orânduite de 
Allah şi poruncite de El.”2 

Jocurile de noroc, fie că sunt cu zarurile, cu cărŃile de joc sau cu 
orice altceva sunt haram (interzise) chiar şi atunci când sunt jucate fără 
niciun fel de miză. În acest sens, Comitetul Permanent pentru 
Cercetarea ŞtiinŃifică şi Emiterea de Fatwa din Regatul Arabiei Saudite3 
a emis o fatwa în care a afirmat: 

„Jocul de cărŃi nu este permis, nici atunci când nu se joacă pe 
bani, deoarece acesta (jocul) distrage oamenii de la pomenirea 
(dhikr) lui Allah şi de la rugăciune. Chiar dacă ei pretind că nu 
este adevărat acest lucru, chiar şi aşa acesta este o cale care 
duce la maysir, care a fost clar interzisă în Coran.”4 

În acest sens există dovezi că Profetul (saws) ar fi interzis jocurile de 
noroc, chiar şi în cazurile în care nu există o miză: 

„Burayda a relatat că Profetul (saws) a zis: Acela care se joacă 
cu zarurile este ca şi cum şi-ar fi băgat mâna în carnea de porc şi 
în sângele lui.”5 

                                                 
1 Muhammad al-Munajjid, Buying lottery tickets, http://www.islamqa.com/en/ref/6476/  
2 Yusuf al-Qaradawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, p. 284, 285. 
3  Standing Committee for Scholarly Research and Issuing Fatwas in the Kingdom of  Saudi 
Arabia 
http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_fatawa/en_A_brief_introduction_to_the_fatwas_
of_the_Standing_Committee_for_Scholarly_Research_and_Issuing_Fatwas.pdf 
4 Muhammad al-Munajjid, Ruling on playing cards without gambling, 
http://www.islamqa.com/en/ref/12567/  
5 Relatat de Muslim, Ahmad şi Abu Dawud; Yusuf al-Qaradawi, Permis şi interzis în islam, 
Liga Islamică şi Culturală din România, Bucureşti, România, p. 278. 
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„Abu Musa a relatat că Profetul (saws) a zis: Acela care se joacă 
cu zarurile se răzvrăteşte împotriva lui Allah şi a Trimisului 
Său.”1 

Interzicerea maysiului are implicaŃii extrem de profunde. Practic 
asta face ca toate jocurile cu miză să fie interzise. În acest sens shaykh 
Yusuf al-Qaradawi spunea: 

„Islamul, care a îngăduit musulmanului diverse distracŃii şi 
jocuri, a interzis orice joc în care intervine o miză, care 
presupune o pierdere sau un câştig pentru jucător.”2 

Al-Qaradawi a menŃionat că dacă jocul de şah are o miză, atunci 
acest joc este haram (interzis)3. De asemeanea shaykh al-Munajjid a 
considerat că jocul de biliard care are o miză este haram (interzis)4. 

Asigurările convenŃionale –în forma în care sunt practicate de 
companiile din occident– sunt maysir, şi în plus aceste asigurări implică 
Riba. Maysirul este implicat în aceste asigurări deoarece se bazează pe 
şansă, astfel încât cel care îşi face o asigurare nu ştie dacă va pierde banii 
la compania de asigurări sau dacă compania de asigurări îi va da mai 
mulŃi bani decât a plătit el acesteia. 

 
DiferenŃa dintre companiile de asigurări comerciale şi companiile de asigurări 

islamice5 
 Asigurări convenŃionale Asigurările islamice 
Trăsătura de bază Bazate pe risc şi şansă Bazate pe cooperate şi 

întrajutorare 
Valoarea Pagubelor > 
ContribuŃia asiguraŃilor 

Achitarea pagubelor AsiguraŃilor li se cere 
să mărească 
contribuŃiile, în caz 
contrar acestea sunt 
plătite parŃial. 

                                                 
1 Relatat de Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah şi Malik în Muwatta; Yusuf al-Qaradawi, 
Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, Bucureşti, România, p. 
278. 
2 Yusuf al-Qaradawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, p. 284. 
3 Yusuf al-Qaradawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, p. 279. 
4 Muhammad al-Munajjid, Ruling on playing pool billiards and the looser playing for the 
table rental, http://www.islamqa.com/en/ref/20962/  
5 Muhammad al-Munajjid, The true nature of insurance and the rulings concerning it, 
http://www.islamqa.com/en/ref/8889/ 
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Valoarea Pagubelor < 
ContribuŃia asiguraŃilor 

Banii care rămân după achitarea 
pagubelor se adaugă la profitul 
companiei de asigurări. 

Banii care rămân 
după achitarea 
pagubelor sunt ai 
clientului şi sunt 
restituiŃi acestuia. 

Riba este implicată în asigurările convenŃionale. În primul rând este 
implicată Riba al-Fadl deoarece se face o tranzacŃie în care se dau bani 
pentru bani1. În schimb, în cazul asigurărilor islamice, Riba al-Fadl nu 
este întâlnită, deoarece asigurarea este precum un depozit, iar din acel 
depozit se iau bani doar în cazul ăn care există o pagubă. Riba al-Nasiah 
este întâlnită în două aspecte la asigurările convenŃionale: în primul 
rând companiile percep penalităŃi în caz de neplată (iar penalităŃile sunt 
o formă de Riba al-Nasiah), iar în al doilea rând companiile 
convenŃionale de asigurări investesc o parte din fondurile clienŃilor în 
depozite bancare cu Riba2. 

Asigurările islamice poată demunirea de Takaful. Takaful se 
bazează pe ideea de întrajutorare a membrilor societăŃii. Filozofia 
Takaful este următoarea: „un individ poate sau nu să fie lovit de o 
calamitate, dar la nivelul comunităŃii întotdeauna va fi un membtu lovit 
de o calamitate”. De exemplu, un individ poate sau nu să facă accident 
de maşină într-o anumită zi, dar în acea zi cu siguranŃă va exista cineva 
care va face accident de maşină. Ceea ce este nesigur/Gharar la nivel de 
individ, este o certitudine la nivel de comunitate. Deci, Takaful este ca 
un fel de depozit de întrajutorare din care beneficiază membrii 
comunităŃii loviŃi de o calamitate, mai exact membrii care participă la 
crearea acelui depozit. 

În concluzie, putem spune că interzicerea maysirului şi a Ribei sunt 
cele mai importante particularităŃi ale economiei islamice. Impactul 
acestor două interdicŃii este enorm şi a făcut ca sistemul financiar şi 
sistemul asigurărilor islamice să fie unic şi complet diferit de sistemul 
asigurărilor cu care noi suntem obişnuiŃi în Occident. 

 

                                                 
1 Muhammad al-Munajjid, The true nature of insurance and the rulings concerning it, 
http://www.islamqa.com/en/ref/8889/ 
2 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Insurance in an Islamic Economy, The Islamic 
Foundation, Leicester, UK, 1987, p. 36. 
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ن الرحيمبسم هللا الرحم  

 

Capitolul IV 
 

EVOLUłIA ŞI SITUAłIA ACTUALĂ A ECONOMIEI 
ISLAMICE 

 

4.1. EvoluŃia economiei islamice 

Din punct de vedere practic, economia islamică „s-a născut” în 
momentul în care Şaria (legea islamică) a fost aplicată în economie. 
Primii care au implementat Şaria în economie au fost companionii şi 
Profetul Muhammad (saws). Într-o măsură mai mare sau mai mică, 
economia islamică a fost aplicată din vremea Profetului (saws) până în 
zilele noastre, deoarece întotdeauna au existat musulmani care au dorit 
să implementeze Şaria în economie. 

După moartea Profetului Muhammad (saws), califului Abu Bakr as-
Siddiq (ra) i-a revenit conducerea unui stat în care Şaria era aplicată în 
mod perfect. Astfel, statul pe care califul urma să-l conducă era unic, 
deoarece sistemul economic al acestui stat, împreună cu regimul politic 
(cel al califatului) şi cu legea (şi anume Şaria) erau nemaiîntâlnite până 
la acea vreme. În acest sens doctorul Hasanuddin Ahmed explică: 

„Temelia califatului nu se baza pe modelul nici unui sistem politic 
anterior precum cel roman, sau cele întâlnite în Iran, Egipt, 
Siria, India, China etc. Pe ansamblu acesta era un sistem nou 
care se baza pe ideea că guvernarea lumii aparŃine doar lui 
Allah, iar puterea şi guvernarea care le revine musulmanilor pe 
pământ nu este altceva decât o răspundere sacră.”1 

                                                 
1 Hasanuddin Ahmed, A Brief History of Islam, Editura Good Books, New Delhi, India, 
2004, p. 81.  
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Autoritatea califului Abu Bakr se întindea asupra întregii Peninsule 
Arabe. La scurt timp după ce a preluat conducerea statului, pentru 
califul dreptcredincios s-au ivit două tipuri de probleme: apostazia şi 
taxele. În timpul vieŃii sale, Profetul (saws) a numit diverşi funcŃionari 
în Arabia care să colecteze Zakatul1. După moartea lui toate triburile din 
Arabia s-au răsculat, cu excepŃia oamenilor din Mecca şi Medina şi a 
tribului Thaqeef din Taif2. Cele două tipuri de probleme pe care trebuia 
să le rezolve califul erau corelate una cu cealaltă deoarece apostaŃii îşi 
incitaseră adepŃii la neplata Zakatului3. Practic aceştia erau o 
ameninŃare nu doar pentru economia islamică, ci şi pentru islamul 
însuşi. Răspunsul energic şi în forŃă al califului coroborat cu eforturile 
unor generali destoinici precum Khalid bin al-Walid sau Amr ibn al-As4 
au făcut ca islamul şi economia sa să scape dintr-o situaŃie aproape fără 
scăpare. Acest episod a reprezentat una dintre cele mai mari ameninŃări 
din istoria economiei islamice. 

După cuceririle din timpul celor patru califi dreptcălăuziŃi, 
musulmanii deŃineau teritoriile fostului Imperiu Persan şi provinciile 
sudice şi estice ale Imperiului Bizantin. Deşi noile teritorii cucerite de 
musulmani erau foarte bogate, economia nu a înregistat o evoluŃie 
semnificativă din cauza luptelor pornite de diverse secte (khawarij, şi'a) 
şi a neînŃelegerii create între califul Ali şi Muawya, generalul armatelor 
din Siria. Însă după moartea lui Ali şi după înŃelegerea dintre Hasan bin 
Ali şi Muawya din 'Aam al-Jama'at (anul împăcării)5, pacea a fost 
reinstaurată în Ńinuturile islamului, iar economia a început să 
înflorească. 

Odată cu domnia lui Muawya bin Adu Sufyan, dinastia omeayyadă 
s-a instalat la putere şi a domnit până în anul 750 d.Hr. Această dinastie 
a fost înlocuită la conducerea lumii islamice de către dinastia abbasidă 

                                                 
1 Hasanuddin Ahmed, A Brief History of Islam, Editura Good Books, New Delhi, India, 
2004, p. 87. 
2 A.I. Akram, The Sword of Allah: Khalid bin Al-Waleed, His Life and Campaigns, EBook 
www.imaanstar.com, 1969, Capitolul 12 , p. 1. 
3 Hasanuddin Ahmed, A Brief History of Islam, Editura Good Books, New Delhi, India, 
2004, p. 87. 
4 A.I. Akram, The Sword of Allah: Khalid bin Al-Waleed, His Life and Campaigns, EBook 
www.imaanstar.com, 1969, Capitolul 12 , p. 5. 
5 Hasanuddin Ahmed, A Brief History of Islam, Editura Good Books, New Delhi, India, 
2004, p. 138. 
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(750-1258 d.Hr.), iar omeayyazilor le-a revenit doar califatul Spaniei, pe 
care l-au deŃinut până în 1031 d.Hr. Perioada acestor două dinastii este o 
perioadă de aur pentru economia islamică, mai ales datorită faptului că 
perioada este caracterizată în mare parte de pace. łinuturile islamice se 
întindeau de la Oceanul Atlantic până în India şi de la stepele din Asia 
Cenrală, până în Africa Centrală. Legea aplicată în Ńinuturile musulmane 
era doar una, şi anume Şaria, iar principiile economiei islamice au fost 
aplicate uniform în aceste teritorii, în ciuda faptului că –din punct de 
vedere al guvernării– puterea era împărŃită între diverşi sultani şi 
guvernatori locali. 

Această epocă de aur pentru musulmani şi implicit pentru 
economia islamică s-a sfârşit odată cu începerea cruciadelor în secolul al 
XI-lea. Conflictele armate au pus, astfel, capăt perioadei de prosperitate 
economică. Cruciadele au durat până în secolul al XII-lea, timp în care 
economia islamică, mai ales în domeniul cercetării a stagnat. Invazia 
mongolă care a succedat cruciadele a fost şi mai devastatoare pentru 
economia islamică, nu atât sub aspectul practic, cât mai ales sub cel 
teoretic. Distrugerea bibliotecilor din Baghdad şi uciderea multor 
savanŃi musulmani a făcut ca şi cercetarea în acest domeniu să 
înregistreze un regres. Abia după ce această perioadă tulbure a luat 
sfârşit, lucrurile au început să revină la normal. 

După invazia mongolă a urmat perioada de ascensiune a popoarelor 
de origine turcă. Mai întâi au fost turcii sergiucizi, iar lor le-au urmat 
otomanii. În secolele XVI şi XVII, perioada în care Imperiul Otoman  

şi-a atins apogeul, economia islamică a fost aplicată cu rigurozitate 
de către otomani atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel 
microeconomic. 

Zorii declinului lumii islamice au apărut atunci cât otomanii au 
încetat să respecte normele islamului. RenunŃarea la valorile islamice a 
făcut din Imperiul Otoman un stat care nu avea niciun motiv să trăiască, 
iar atunci când au fost încălcate principiile economiei islamice –care 
propulsaseră imperiul în fruntea statelor lumii– au început să se ia 
credite cu dobândă din Occident. La mai puŃin de două veacuri de la 
contractarea acestor credite, adică în 1923, Mustafa Kemal punea capăt 
imperiului pe care el trebuia să-l apere. 
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După dispariŃia Imperiului Otoman, economia islamică a încetat să 
mai fie aplicată la nivel macroeconomic. Nici la nivel microeconomic 
lucrurile nu erau mai strălucite, deoarece la începutul secolului al XX-
lea, Ńinuturile islamice erau sub dominaŃia puterilor colonialiste, iar 
musulmanilor le era foarte greu să-şi practice religia şi să aplice Şaria în 
economie. 

După jumătatea secolului al XX-lea, când Ńările musulmane au 
început să se elibereze de sub dominaŃia colonialistă, interesul pentru 
implementarea economiei islamice a cresut considerabil şi a continuat 
să crească până în zilele nostre. 

În prezent, o parte din Ńările musulmane aplică parŃial economia 
islamică la nivel macroeconomic. În acest sens merită menŃionate 
Arabia Saudită şi Pakistanul care au înregistrat progrese considerabile 
în ultimii 20-30 de ani de la implementarea anumitor norme ale 
economiei islamice. Alte Ńări musulmane au avut, însă, o evoluŃie 
dezamăgitoare în acest sens. Un astfel de caz este Egiptul, care deşi are 
potenŃialul necesar1 să înceapă să aplice economia islamică la nivel 
macroeconomic, totuşi nu o face la modul cel mai serios.   

La nivel microeconomic, interesul de implementare a normelor 
economiei islamice este mai ridicat decât la nivel macroecomic. Astfel, 
au fost constituite multe bănci islamice, iar firmele deŃinute de 
musulmani dau dovadă de un interes din ce în ce mai ridicat pentru 
finanŃarea islamică.   

4.2. Banca Islamică de Dezvoltare  

Cea mai importantă încercare contemporană care să ducă la 
aplicarea economiei islamice la scară largă a fost înfiinŃarea Băncii 
Islamice de Dezvoltare. Arabia Saudită, iniŃiatorul acestui proiect, 
alături de alte guverne din Ńări musulmane au contribuit cu capital la 
constituirea acestei bănci.  

Banca Islamică de Dezvoltare ( IDB Group)2 este o instituŃie ce 
urmăreşte dezvoltara multilaterală a finanŃelor, cuprinzând cinci 

                                                 
1 Majoritatea covârşitoare a popolaŃiei este musulmană, cea mai prestigioasă universitate 
islamică din lume –Al-Azhar– se află în această Ńară etc 
2 Islamic Development Bank Group (IDB) 
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sucursale. Acestea sunt: (i) Banca Islamica de Dezvoltare; (ii) Institutul 
de Cercetare şi Formare Profesionala Islamica; (iii) Corporatia Islamică 
pentru Asigurarea de InvestiŃii şi Export Credit; (iv) Corporatia Islamica 
pentru Dezvoltarea Sectorului Privat şi (v) International Islamic Trade 
Finance Corporation. 

IDB Group este angajat într-o serie de activităŃi specializate şi 
integrate, cum ar fi: 

- AsistenŃa pentru dezvoltare; 
- Mobilizarea resurselor; 
- Sectorul Public şi Privat de FinanŃare; 
- InvestiŃii; 
- TranzacŃii financiare; 
- Servicii de Asigurări; 
- Servicii de Informare; 
- Cercetare şi formare în Economie islamică şi Bancarş; 
- AsistenŃa tehnică de consolidare a capacităŃilor; 
- Cooperare tehnică între Ńările membre; 
- Burse de Studiu pentru studenŃii din Ńările membre şi 

ComunităŃile Musulmane din Ńările terŃe; 
- Reducerea datoriilor;  
- Asistenta de urgenŃă. 

 
IBD Group îşi are sediul în Jeddah, Arabia Saudită. De asemenea, 

are patru birouri regionale în Malaezia, Maroc, Kazakhstan şi Senegal. 
În plus, Grupul sustine o serie de domenii reprezentative în Ńările 
membre selectate. Numărul membrilor Băncii este compus din 56 de 
Ńări în curs de dezvoltare, întinzându-se asupra a patru continente: 
Africa, Asia, Europa şi America Latină.Pentru ca o Ńară să devină unul 
dintre membri, trebuie să îndeplinească anumite criterii. În primul 
rând, aspirantul trebuie să aparŃină OrganizaŃiei ConferinŃei 
Islamice(OIC); în al doilea rând, ar trebui să platească prima tranşă a 
minimei sale subscrieri la capitalul social al IBD; în al treilea rând, 
acesta este obligat să accepte termenii şi condiŃiile care pot fi decise de 
Consiliul de Administratie al IBD. 
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Obiectivul IDB este acela de a stimula dezvoltarea economică şi 
progresul social al Ńărilor sale membre şi ComunităŃile Musulmane din 
Ńările terŃe în conformitate cu principiile Şaria ( Legea Islamică). 

4.2.1. Institutul de Cercetare Islamică şi Formare Profesională 
(IRTI) IRTI a fost înfiinŃat în anul 1401H(1981). 

 
Obiectivele sale sunt: 

(i) Intreprinderea  activităŃilor de cercetare, formare şi activităŃi de 
cunoaştere-generaŃie în Economie Islamică,bancară şi 
financiară; 

(ii) Organizarea de Seminarii şi ConferinŃe pe diferite teme în 
colaborare cu InstituŃiile NaŃionale, Regionale şi 
InternaŃionale;  

(iii) Desfăşurarea unor activităŃi de gestionare a informaŃiilor ,cum ar fi: 
dezvoltarea de sisteme informaŃionale pentru utilizarea în 
domeniul Economiei Islamice, bancare şi financiare, 
menŃinerea bazelor de date privind experŃii şi informaŃii 
comerciale şi de promovare. 

Rezultatele cercetării 
Aceasta cuprinde lucrări de cercetare,de fond şi documente de 

lucru, proceduri de seminar, prelegeri şi articole publicate în Jurnalul 
IRTI  „Islamic Economic Studies” (o revista bi-anuală publicată în 
arabă, engleză şi franceză). 

4.2.2. CorporaŃia Islamică pentru Asigurarea de InvestiŃii şi 
Export Credit ( ICIEC) 

 
ICIEC a fost infiinŃată în 1415H( august 1994). 

Obiectivul său este: 
Consolidarea tranzacŃiilor comerciale şi fluxul de investiŃii între 

Ńările membre.  
ICIEC oferă următoarele servicii: 

- asigurare a creditelor de export şi reasigurare pentru a acoperi 
neplata creanŃelor la export care rezultă din riscurile 
comerciale(cumpărător) şi non-comerciale( Ńara);  
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- asigurări de investiŃii şi reasigurări împotriva riscului de Ńară, 
care provin în principal din restricŃiile transferurilor de schimb 
din străinatate, expropriere, război şi tulburări sociale, precum 
şi de încălcare a contractului de către guvernul gazdă. 

Începând cu sfârşitul lui 1430H, totalul angajamentelor de 
asigurare al ICIEC a ajuns la 7.9 miliarde de dolari şi cifra de afaceri 
totală s-a ridicat la 6 miliarde de dolari. 

ICIEC gestionează, de asemenea, IDB Group Investment Technical 
Assistance Programme (ITAP), care a fost înfiinŃat în 1426H (2005). 
Obiectivul ITAP este de a dezvolta  capacitatea Ńărilor membre, astfel 
încât aceştia să poată atrage investiŃii străine directe şi să susŃină 
eforturile lor de a îmbunătăŃi climatul investiŃional şi pe cel de afaceri. 

4.2.3. CorporaŃia Islamică pentru Dezvoltare în Sectorul 
Privat (ICD) 

 

ICD a fost înfiinŃat în 1420H (noiembrie 1999). 
Obiectivele sale sunt: 
- să sprijine dezvoltarea economică a Ńărilor membre prin 

furnizarea de finanŃare care vizează promovarea dezvoltării 
sectorului privat, în conformitate cu principiile Shari’a şi 

- oferirea de consiliere pentru guvernele şi organizaŃiile private 
pentru a încuraja înfiinŃarea, extinderea şi modernizarea 
întreprinderilor private. 

Între anii 1420H si 1430H , aprobările nete cumulate ale ICD au 
ajuns la 184 de proiecte, în valoare totală de 1.6 miliarde dolari în 32 de 
Ńări. Cea mai mare parte a finanŃării a vizat sectorul industrial (32 
procente); sectorul financiar (28 procente); imobiliare (13 procente) şi 
sectorul transporturilor (7 procente). 

În scopul de a consolida activităŃile din sectorul privat sub o singură 
entitate (sucursală), ICD a preluat conducerea UnităŃii Fondului de 
InvestiŃii (UIF), în 1429H. UIF mobilizează resursele prin securitizarea 
contractelor de leasing şi a tranşelor de vânzări la active. Se 
completează, de asemenea, finanŃarea proiectelor IBD şi a operaŃiunilor 
de finanŃare comercială. 



 
Cătălin ŞtefăniŃă Soare 

 

 186 

Începând cu sfârşitul lui 1430H, UIF a finanŃat 244 operaŃiuni în 
valoare totală de 2.3 miliarde dolari. 

4.2.4. InternaŃional Islamic Trade Finance Corporation 
(ITFC) 

 

ITFC a fost înfiinŃat în 1426H (iunie 2005) şi a început operaŃiunile 
din 1 Muharram 1429H (01.10.2008). 

Obiectivele sale sunt: 
- încurajarea Ńărilor membre ale OIC pentru schimburile 

comerciale şi integrarea comerŃului; 
- oferirea de soluŃii inovatoare conforme cu Shari’ah; 
- emiterea returnărilor echitabile pentru acŃionari. 
ActivităŃi: 
- FinanŃarea comercială 
- Promovarea şi facilitarea comerŃului 
- Consolidarea capacităŃilor 
- Dezvoltarea de mărfuri strategice 
Încă de la începuturile sale în 1429H , ITFC a aprobat 146 

operaŃiuni în finanŃări comerciale în 31 de Ńări membre OCI pentru o 
sumă totală de 5.2 miliarde de dolari. 

4.2.5. Dinarul Islamic 

 
O unitate monetară furnizată de IDB este egală cu un Drept Special 

de Tragere (DST) al Fondului Monetar InternaŃional. Structura 
monetară a dinarului islamic în cosul DST este USD 44%, EUR 34%, 
GBP 11% şi JPY 11%1.  

FMI declară modificările intervenite în structura monetară a 
costului DST la fiecare cinci ani. Ultima modificare a fost raportată de 
către FMI la 1 ianuarie 2006. 

FMI a anunŃat că la 1 ianuarie 2006 vor intra în vigoare noile 
schimbări în ceea ce priveşte metoda de evaluare a Drepturilor Speciale 
de Tragere (DST). Valoarea atribuită fiecărei unităŃi monetare din costul 

                                                 
1 http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl:// 
9b3c5d9e74a0599c3de9b7ce7d98de1b   
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DST a fost ajustată astfel încât să Ńină cont de modificările intervenite în 
lume în ceea ce priveşte exportul de bunuri şi servicii, precum şi 
rezervele internaŃionale. 

FMI furnizează calculaŃii intermediare monetare săptâmanale care 
au la baza ratele de schimb valutar din precedentele trei luni, cu scopul 
de a asista utilizatorii sistemului DST să se pregătească pentru 
schimbările noii evaluări DST. 

4.3. Băncile islamice 

Băncile islamice reprezinta un subiect foarte vast, însă noi ne-am propus 
să ne concentram doar asupra aspectelor esenŃiale, raspunzand doar 
unor întrebari de bază, cum ar fi: 

� Ce sunt băncile islamice? 
� Cum am putea clasifica băncile islamice? 
� Cine apelează la serviciile băncilor islamice? 
� Unde exista banci islamice? 
� Cum funcŃionează băncile islamice? 

 

4.3.1. Ce sunt băncile islamice? 

 
Asemănarea dintre băncile islamice şi băncile convenŃionale este că 

ambele sunt instituŃii care finanŃează indivizii, firmele şi guvernele. Însă 
modul de funcŃionare a băncilor islamice este cu totul diferit faŃă de 
modul de funcŃionare al băncilor convenŃionale. 

În cazul băncilor convenŃionale, venitul este diferenŃa dintre totalul 
dobânzilor încasate de la clienŃi şi totalul dobânzilor plătite 
deponenŃilor. Însă băncile islamice îşi obŃin veniturile din comerŃ, chirii 
şi parteneriate. 
Băncile islamice sunt instituŃii financiare, guvernate pe bazele Legii 
Islamice (Sharia), care acceptă depozite în bani pe care mai apoi le 
redirecŃionează ca împrumuturi, direct sau indirect, prin pieŃele de 
capital. 

Cu alte cuvinte, băncile islamice pot îndeplini aceleaşi funcŃii pe 
care le pot îndeplini şi băncile convenŃinale. DiferenŃa esenŃială între 
băncile obişnuite şi băncile islamice este că băncile islamice trebuie să 
respecte, pe lângă reglementările bancare din Ńările în care sunt, şi  
Legea Islamică (Şaria). Regulile pe care se bazează economia islamică, şi 
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implicit finanŃele islamice, au fost dezbătute pe larg în capitolele 
anterioare.  
    În economia contemporană, băncile sunt o necesitate, deoarece 
acestea sunt poate cel mai important factor în circulaŃia capitalurilor de 
la cei care au către cei care au nevoie de capitaluri pentru investiŃiile lor. 
Până acum, atât musulmanii, cât şi alŃii care nu doreau să apeleze la 
dobândă se confruntau cu o problemă morală. Aceştia aveau de ales: fie 
renunŃau la nevoia de a investi şi aveau satisfacŃia morală că nu au 
apelat la dobândă, fie luau bani cu dobânda pentru investiŃiile lor şi 
trebuiau să traiască cu ideea ca şi-au încalcat principiile. Aşa că băncile 
islamice vor soluŃia acestei probleme morale: se pot lua bani pentru 
investiŃii, fără să se folosească dobânda. 
 

4.3.2. Cum am putea clasifica băncile islamice? 

 
În prezent există foarte multe instituŃii financiar-bancare islamice la 

nivel mondial, atât în lumea islamică, cât şi în Occident (acolo unde 
există comunităŃi musulmane însemnate). Unele dintre acestea au fost 
înfiinŃate încă de la început ca bănci islamice, iar altele sunt bănci 
convenŃionale, cu renume, care oferă produse islamice. 

Băncile islamice ar putea fi împărŃite în trei categorii: în prima 
categorie se înscriu băncile islamice din Ńările musulmane, în cea de-a 
doua categorie sunt băncile islamice din Ńările occidentale (deşi aceste 
bănci au acelaşi principiu de funcŃionare precum băncile islamice din 
Ńările musulmane, totuşi ele se confruntă cu o legislaŃie şi o cerere 
diferite faŃă de băncile din prima categorie), iar în cea de-a treia 
categorie sunt băncile obişnuite care oferă doar anumite servicii 
islamice. 

Pe baza acestor categorii am ales să prezint trei, dintre cele mai 
reprezentative, bănci islamice: 

Al Baraka Banking Group (Al Baraka Group)1 este o bancă a 
Bahrain Joint Stock Company listată la Bursa din Bahrein şi la NASDAQ 
din Dubai.  Este unul dintre liderii pieŃii bancare islamice, agenŃia 

                                                 
1 www.albaraka.com 
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Standard and Poors oferindu-i pentru creditarea pe termen lung şi scurt 
calificativele BBB, respectiv A-3.  

Al Baraka Banking Group oferă o gamă largă de servicii de retail, 
corporative, de investiŃii şi trezorerie, în strictă conformitate cu 
principiile legislaŃiei islamice (shari'a).  Capitalul total al of ABG este de 
1,5 miliarde de US $, în timp ce suma capitalurilor proprii este situată în 
jurul a 1,52 miliarde US $.   

Grupul se bucură de o reprezentare regională variată sub formă de 
unităŃi bancare şi birouri teritoriale în douăsprezece Ńări care, la rândul 
lor, prestează servicii prin intermediul a 300 de sucursale. Aceste unităŃi 
bancare sunt Jordan Islamic Bank/Jordan, Al Baraka Islamic 
Bank/Bahrain, Al Baraka Islamic Bank/Pakistan, Banque Al Baraka 
D'Algerie/Algeria, AlBaraka Bank Sudan/Sudan, Al Baraka Bank 
Limited/Africa de Sud, Al Baraka Bank Lebanon/Liban, Bank Et-
Tamweel Al- Tunisi Al Saudi/Tunisia, The Egyptian Saudi Finance 
Bank/Egipt, Al Baraka Turk Participation Bank/Turcia, Al Baraka Bank 
Syria (în constituire) şi un birou teritorial al ABG Indonesia. 

American Finance House - LARIBA a luat fiinŃă în 1987 în 
oraşul Pasadena, California, USA.  

Fondatorii companiei sunt un grup de oameni de afaceri, bărbaŃi şi 
femei, care cred în sistemul bancar LARIBA şi-l consideră oglindirea 
noŃiunii de “halal” în domeniul bancar şi financiar. 

LARIBA reprezintă acronimul pentru “Los Angeles Reliable 
Investment Bankers Associates." American Finance House este 
acreditată ca şi creditor financiar în statul California. Compania îşi are 
sediul central în Pasadena, California ( 18 mile sau 32 kilometri nord-est 
de Los Angeles) şi este înregistrată să desfăşoare afaceri în toate statele, 
cu excepŃia statului New York. Scopul său de bază este acela de a furniza 
serviciile "LARIBA" tuturor oamenilor, indiferent de naŃionalitate, 
religie, sex sau culoare a pielii.  

Încă de la începuturile sale, American Finance House LARIBA, a 
distribuit profit sub formă de dividende, despre care se spune că este un 
beneficiu propriu, halal. Compania a facut permis multor membri ai 
comunităŃii să acceseze investiŃii halal. Ea este specializată atât pe 
finanŃarea familială, cât şi pe afacerile mici şi mijlocii, urmând modelul 
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leasingului (Ijarah) şi/sau a acŃiunilor ordinare (musharakah) şi 
acŃionând conform unei politici monetare prudente.1 

Lloyds TSB este una din cele mai mari şi mai vechi bănci din 
Marea Britanie, dar continuă să fie o bancă care se adaptează la 
diferitele necesităŃi ale celor care-i calcă pragul. Acesta este motivul 
pentru care ea a dezvoltat un pachet de servicii care să aibă la bază 
legislaŃia islamică (Şaria) pentru acei clienŃi care pun accent pe etica 
bancară. De asemenea, a dezvoltat un parteneriat cu Shariah Baby 
Bond2. 
 

4.3.3. Cine apelează la serviciile băncilor islamice? 

 
Ismail Aminuddin, expert în finanŃe islamice din Malaezia, îi 

împărŃea pe deponenŃii bancilor islamice în 3 categorii3: 
−  nemusulmanii care caută să obŃină un venit cat mai mare şi 

care îşi pot muta banii de la o bancă islamică la una 
convenŃională, şi vice-versa; 

− cei care vor sa lucreze doar cu bănci islamice; 
− musulmanii pentru care nu contează dacă este bancă islamică 

sau nu, singurul lor scop este să obŃină cele mai mari venituri. 
 

Autorul consideră că şi cei care apelează la serviciile băncilor 
islamice pot fi încadraŃi în doar două categorii: 

− oportuniştii (musulmani sau nemusulmani) pentru care 
singurul scop este să obŃină cele mai mari venituri pentru 
depozitele lor şi/sau cele mai scăzute costuri pentru 
împrumuturile lor; pentru această categorie nu contează dacă 
este bancă islamică sau bancă obişnuită, singurul criteriu de 
alegere al tipului de bancă este avantajul economic; 

− cei care caută rezolvarea unei probleme morale; pentru 
această categorie singurul criteriu de alegere al băncii este 

                                                 
1 www.lariba.com 
2 www.lloydstsb.com 
3 Ismail Aminuddin, Savings& Current Account Deposits (Wadiah, Mudharabah & Al-
Qardh), November 2010, www.islamicbankingway.com   
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inexistenŃa dobânzii. Din această categorie fac parte, în mare, 
musulmani, la care se mai pot adăuga creştini şi alte minorităŃi 
pentru care folosirea dobânzii reprezintă o problemă religioasă 
şi/sau morală. 

 

4.3.4. Unde există bănci islamice? 

 
Bănci islamice există în Ńările cu populaŃie majoritar musulmană 

(Malaezia, Turcia, Arabia Saudită etc) şi acolo unde sunt comunităŃi 
musulmane mai numeroase (SUA, Marea Britanie etc). 

Este important de menŃionat că în Ńările cu populaŃie majoritar 
musulmană se întâlnesc atât bănci convenŃionale, care folosesc 
dobândă, cât şi bănci islamice. Până în momentul de faŃă nu există nicio 
Ńară din lume care să se poată lăuda cu un sistem bancar islamic 
integral. 

În alte Ńări unde există minorităŃi islamice mai numeroase, au fost 
deschise bănci islamice sau unele bănci convenŃionale s-au adaptat 
repede cererii şi oferă anumite servicii bancare islamice. Acesta este şi 
cazul Lyoids Bank care deşi este o bancă cu tradiŃie în Marea Britanie, a 
reuşit să se adapteze cererii şi oferă servicii bancare islamice pentru 
minoritatea musulmană. 

În ce priveşte România, nepăsarea şi incompetenŃa fac imposibilă 
deschiderea unei bănci islamice. Deşi există o comunitate musulmană cu 
tradiŃie în Dobrogea, la care se adaugă arabii şi turcii veniŃi cu afaceri 
după căderea regimului comunist, totuşi băncile existente sunt complet 
nepăsătoare la cererea de nişă reprezentată de comunitatea musulmană. 
De asemenea, comunitatea musulmană din România, mai exact, liderii 
acesteia sunt la fel de nepăsători precum sunt băncile. La toate acestea 
se adaugă incompetenŃa şi nepăsarea din mediul academic unde nu 
există nici măcar menŃiuni vagi referitoare la economia islamică. Mai 
mult decat atât, aşa spusele ”lucrări de specialitate” din mediu academic 
românesc încă mai fac confuzii grosolane între economia Ńărilor arabe 
şi economia islamică. Două noŃiuni care au legătură tangenŃial, însă 
pentru ”academicienii” români sunt noŃiuni echivalente. Cât timp va 
domni starea de nepăsare şi incompetenŃă, România va fi departe de a 
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atrage fondurile necesare deschiderii unei bănci islamice, bancă care la 
rândul ei ar putea aduce şi alte investiŃii în România. Probabil că 
România e prea bogată şi nu are nevoie de locurile de muncă şi de 
investiŃiile pe care le-ar putea genera o asemenea bancă. 
 

4.3.5. Cum funcŃionează băncile islamice? 

 
Capitolele anterioare au surprins pe larg regulile care guvernează 

economia islamică şi faptul că Riba este interzisă în islam. Ţinând cont 
că dobânda este sursa principală de venit a băncilor convenŃionale, 
evident că apare întrebarea: cum funcŃionează băncile islamice? 
Analizându-se metodele de finanŃare moderne, se observă că sunt multe 
care nu folosesc neapărat dobânda. Cu unele dintre ele suntem chiar 
foarte bine familiarizaŃi: leasingul, acŃiunile etc. 
     În cele ce urmează vom detalia principalele produse bancare 
islamice, dar nu înainte de a a face o menŃiune foarte importantă: deşi 
unele produse bancare islamice (de exemplu Murabaha) pot părea la 
prima vedere asemănătoare cu produsele bancare cu dobândă, trebuie 
menŃionat că lucrurile nu stau chiar aşa. 

→ Dacă analizăm problema inside the box (la fel ca nişte 
persoane închise la minte) şi vedem totul doar din perspectiva 
clientului băncii, vom ajunge la concluzia ca Murabaha nu este 
prea diferită de un credit cu dobândă luat de la o bancă 
obişnuită. 

→ Dacă analizăm problema out of the box (ca nişte persoane 
care au nişte noŃiuni de bază de economie) şi dacă vedem 
problema şi din perspectiva societăŃii şi nu doar din 
perspectiva client-bancă, ne vom da repede seama că 
Murabaha este diferită de un credit cu dobândă, deoarece 
Murabaha este o tranzacŃie comercială (o vânzare-cumpărare), 
în timp ce dobânda are efectele ei de care am mai discutat 
anterior. 

       Când păgânii din Mecca, de pe vremea Profetului 
Muhammad (saws), au avut aceeaşi reacŃie spunând dobânda şi 
comerŃul sunt la fel, Allah a spus în Coran: 
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„(…) ei zic: <<vânzarea şi Riba sunt la fel>>, în vreme ce Allah 
a permis vânzarea1 şi a interzis Riba(…)”2 

        Cum adică dobânda şi vânzarea sunt diferite? 
Murabaha este doar o vânzare-cumpărare. Deoarece este doar o 
simplă tranzacŃie comercială, aceasta afectează doar pe vânzător 
şi pe cumpărător, fără să aibă repercusiuni complicate şi 
neprevăzute la nivel social. 
Pe de cealaltă parte, dobânda şi folosirea ei are repercusiuni 
complexe şi neprevăzute la nivel social. De exemplu, una din 
aceste repercusiuni ar fi faptul că prin rata dobânzii Banca 
NaŃională a unei Ńări poate manipula economia acelei Ńări doar 
prin stabilirea nivelului ratei dobânzii3. 
Dacă între bănci şi clienŃii lor ar exista tranzacŃii de vânzare-
cumpărare, influenŃa Băncii NaŃionale asupra economiei ar fi 
zero sau aproape de zero. 

 
Pentru o mai bună înŃelegere a modului în care funcŃionează băncile 

islamice vom analiza serviciile lor atât din perspectiva deponenŃilor, cât 
şi din perspectiva celor care împrumută bani de la aceste bănci. 

Sunt multe produse bancare islamice , însă în cele ce urmează le 
vom prezenta pe cele mai frecvent întâlnite şi le vom face o prezentare 
succintă: 
 
I. Produse bancare islamice pentru clienŃii în căutare de 
credite 
 
I.1. Muşaraka 

Muşaraka înseamnă în limba arabă „parteneriat”. Muşaraka / 
Parteneriatul este o asociere între două sau mai multe persoane pentru 

                                                 
1 comerŃul 
2 Traducerea Coranului, sura Al-Baqara (2), nr. 275. 
3 Ca şi cititorul să înŃeleagă cât de mult Banca NaŃională poate influenŃa economia unei 
Ńări doar prin stabilirea nivelului ratei dobânzii, autorul îi provoacă la un joc pe acei 
cititori care nu au cunoştinŃe bune de economie. Banca Centrală Europeană a creat un joc 
intitulat €CONOMIA– The Monetary Policy Game (http://www.ecb.int/ecb/educational 
/economia/html/index.en.html). Jucătorii pot înŃelege legătura dintre rata inflaŃiei şi rata 
dobânzii şi modul în care se stabileşte rata dobânzii. Singurul lucru pe care jucătorii îl au 
de făcut este acela de a stabili rata dobânzii.  
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crearea unui lucru, iar partenerii participă în proporŃii diferite cu 
muncă, decizii şi capital. Partenerii împart atât profitul, cât şi pierderile. 
De exemplu, două sau mai multe persoane pot intra într-un contract de 
parteneriat pentru  a crea o firmă. Parteneri pot aduce capital în 
proporŃii diferite, muncesc împreună şi iau decizii pentru bunul mers al 
firmei. 

Un alt exemplu de parteneriat ar fi acela în care două companii pot 
crea un parteneriat pentru o anumită perioadă de timp pentru a duce la 
bun sfârşit un anumit proiect. O companie de construcŃii intră în 
parteneriat cu o companie de proiectare pentru a realiza împreună o cale 
ferată. După cum se poate observa,  tipurile de pateneriat sunt foarte 
variate. De obicei băncile islamice intră în parteneriat cu clienŃii pentru 
reliazarea unei companii sau a unui proiect. De asemenea, Banca 
islamică şi clientul aduc capital, au drepul de a lua decizii şi de a 
participa la bunul mers al firmei sau al proiectului. Banca islamică 
împarte cu clientul ei atât venitul, cât şi pierderile, atunci când acestea 
există1.  

Băncile islamice mai folosesc şi un anumit parteneriat, numit: 
„Muşaraka mutanaqisa”. Muşaraka înseamnă „parteneriat”, iar 
mutanaqisa înseamnă „care scade”. Adică Muşaraqa mutanaqisa este un 
„parteneriat care scade”. Prin acest tip special de contract banca intră în 
parteneriat cu clientul, însă la momentul semnării contractului banca 
promite să vândă treptat partea ei clientului, la un anumit preŃ şi după 
un program prestabilit2. Mai exact, clientul cumpără treptat partea 
deŃinută de bancă, până când ajunge să fie unicul proprietar3. De 
exemplu o persoană vrea să cumpere o casă. Pentru aceasta merge la 
bancă şi încheie un contract Muşaraka mutanaqisa cu banca. Clientul 
respectiv şi banca cumpără o casă, din care banca deŃine 90%, iar 
clientul 10%. Banca închiriază clientului partea pe care o deŃine. În 

                                                 
1 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 27. 
2 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancia 
lProducts/IslamicFinProducts.htm 
3 Noor Mohammad Osmani, Md. Faruk Abdullah, Musharakah Mutanaqisah Home 
Financing: A Review of Literatures and Practices of Islamic Banks In Malaysia, 
International Review of Business Research Papers, Volume 6, Number 2, July 2010, p. 
276. http://www.bizresearchpapers.com/21.%20Osmani.pdf  
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fiecare lună, clientul va plăti băncii chiria pentru partea ei plus o 
anumită sumă pentru a cumpăra partea băncii. Până la finalul 
contractului, clientul cumpără treptat partea deŃinută de bancă şi devine 
singurul proprietar al casei1.  

Pentru clienŃi avantajele Muşaraka sunt evidente, doarece dacă 
există profit, acesta este împărŃit cu banca, la fel ca şi în cazul pierderilor 
care sunt împărŃite cu banca. Adică dacă banca a contribuit cu 70% din 
capital la crearea unui proiect, iar clientul băncii a contribuit cu 30%, 
aceasta înseamnă că în cazul în care se înregistrează pierderi, banca 
suportă 70% din ele, iar clientul doar 30%. Dacă acel client ar fi luat un 
credit cu dobândă de la o bancă convenŃională pentru acelaşi proiect, în 
cazul perderilor clientul ar fi suportat 100% din pierderi şi, în plus, ar fi 
trebuit să dea înapoi băncii şi banii împrumutaŃi şi dobândă la banii 
împrumutaŃi. 

Penru bancă, Muşaraka este un produs bancar cu grad mare de risc: 
nu se ştie dacă obŃine sau nu profit, clientul/partenerul băncii trebuie să 
fie onest (există riscul ca acesta să raporteze venituri mai mici pentru a 
da mai puŃini bani băncii) etc. 

Din păcate, datorită riscurilor pe care le presupune, Muşaraka este 
este utilizată la scară mică de către băncile islamice. Acestea folosesc de 
obicei Muşaraka pentru tranzacŃii comerciale pe termen scurt, acolo 
unde rezultatele şi profitul este uşor previzibile2. 

Muşaraka este guvernată de multe reguli, cele mai importante 
dintre ele fiind: 

− ÎmpărŃirea profitului 
În Muşaraka profitul se împarte în funcŃie de cum stabilesc cei doi 

parteneri. Potrivit înŃelegerii iniŃiale, fiecărui partener îi revine un 
procent din profitul obŃinut3. În cazul unui partener inactiv (adică unui 
partener care participă doar cu capital, fără să se implice prin muncă sau 

                                                 
1 Noor Mohammad Osmani, Md. Faruk Abdullah, Musharakah Mutanaqisah Home 
Financing: A Review of Literatures and Practices of Islamic Banks In Malaysia, 
International Review of Business Research Papers, Volume 6, Number 2, July 2010, p. 
276. http://www.bizresearchpapers.com/21.%20Osmani.pdf 
2 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 27. 
3 Muhammad Imran Ashraf  Usmani, Meezan Bank’s Guide to Islamic Banking, Editura 
Darul-Ishaat, Karachi, 2002, p. 81. http://www.meezanbank.com/docs/s4c13.pdf  
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în managementul firmei) partea lui din profit nu trebuie să depăşească 
procentul capitalului investit de el1. Adică dacă un partener inactiv a 
avut aport de capital de 30% într-un proiect, rata profitului care îi revine 
lui nu trebuie să depăşească 30%. 

Este important de menŃionat că rata profitului care îi revine fiecărui 
partener se calculează în funcŃie de profitul net. De asemenea, nu este 
obligatoriu ca rata profitului să fie egală cu rata aportului de capital2. De 
exemplu, dacă un partener aduce doar 20% din capital, dar el face 70% 
din muncă, atunci are tot dreptul să pretindă o rată a profitului mai 
mare de 20%. Niciun partener nu are dreptul să primească o sumă fixă 
lunară, indiferent dacă există sau nu profit. Această sumă ar fi precum 
Riba. 

− ÎmpărŃirea pierderilor 
Pierderile sunt împărŃite doar în funcŃie de aportul fiecărui partener la 
capital3. Adică un partener care deŃine 40% din capitalul firmei, va 
suferi 40% din pierderi. 
Referitor la împărŃirea profitului şi a pierderii, Ali bin Abi Talib, 
companionul profetului Muhammad (saws) a spus: 

„Profitul se împarte în funcŃie de cum s-a stabilit în 
contract, în timp ce pierderea se împarte în funcŃie de 
contribuŃia la capital”4 

I.2. Mudaraba 

Mudaraba este un tip special de parteneriat. În Mudaraba unul din 
parteneri pune la dispoziŃie 100% din capital (finanŃator/ rabb-ul-mal), 
iar celălalt partener pune la dispoziŃie 100% din muncă şi management 
(partener muncitor/ mudarib). Mai simplu spus: un partener pune la 

                                                 
1 Muhammad Imran Ashraf  Usmani, Meezan Bank’s Guide to Islamic Banking, Editura 
Darul-Ishaat, Karachi, 2002, p. 86. http://www.meezanbank.com/docs/s4c13.pdf 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 319, 320. 
3 Muhammad Imran Ashraf  Usmani, Meezan Bank’s Guide to Islamic Banking, Editura 
Darul-Ishaat, Karachi, 2002, p. 88. http://www.meezanbank.com/docs/s4c13.pdf 
4 Shawkani, Nayl al-Awtar, V, p. 266. Preluat după Abdullah Saeed, Islamic Banking and 
Interest – A Study of prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Leiden, 
Netherlands, 1999, p. 62. 
http://books.google.ro/books?id=a3Kx-C25dZgC&dq    
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dispoziŃie tot capitalul, iar celălalt pune la dispoziŃie toată munca. 
Pentru a înŃelege mai bine ar trebui să traducem termenii din limba 
arabă. Rabb-ul-mal se traduce ca „stăpânul avuŃiei” sau „stăpânul 
capitalului”. Cuvântul Mudarib vine de la verbul „daraba” care are mai 
multe sensuri, printre care şi „a înmulŃi”. Deci mudarib-ul este cel care 
prin munca lui face ca banii investiŃi de rabb-ul-mal să se înmulŃească, 
prin profitul pe care îl obŃine. 

Pentru ca un contract de Mudaraba să fie valid trebuie ca valoarea 
exactă a capitalului să fie ştiută la momentul întocmirii contractului. 
Dacă valoarea capitalului este nesigură sau neştiută, atunci contractul 
nu este valid1. Nu există nicio restricŃie referitoare la numărul de 
persoane din contractul de Mudaraba. Poate fi unul sau pot fi mai multi 
finanŃatori (rab-al-mal) şi/sau unul sau mai mulŃi parteneri muncitori 
(mudarib)2. 

Managementul şi munca sunt în exclusivitatea treaba Mudarib-
ului3. FinanŃatorul poate să-i impună mudarib-ului anumite condiŃii 
prin contract, însă nu are voie să intervină în activitatea de zi cu zi a 
maudarib-ului4. Trebuie menŃionat faptul că mudarib-ul are dreptul să 
numească agenŃi care să îndeplinească anumite sarcini în locul său5. 

Regulile de împărŃire ale profitului şi pierderilor sunt asemanatoare 
cu cele de la Muşaraka: 

− Distribuirea profitului 
Profitul se distribuie în funcŃie de cum se înŃeleg partenerii la momentul 
semnării contractului6. 
 
 

                                                 
1 Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Business Organization - Partnerships, 
Editura Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1999, p. 259. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 319, 321. 
3 Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Business Organization - Partnerships, 
Editura Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1999, p. 259. 
4 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
5 Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law of Business Organization - Partnerships, 
Editura Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1999, p. 261. 
6 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 27. 
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− Distribuirea pierderii 
Pierderile sunt suportate integral de finanŃator (rabb-ul-mal), în 

timp ce mudarib-ul pierde timpul şi toată munca depusă , fără să 
primească vreo remuneraŃie1. 
Băncile islamice folosesc contractul de Mudaraba în două sensuri, fie ca 
rab-ul-mal atunci când finanŃează un antreprenor, fie ca mudarib atunci 
când investeşte banii primiŃi de la cei care depun banii în bancă. 

Din păcate, din cauza riscului pe care îl presupune, băncile islamice 
folosesc rar Mudaraba ca metodă de a finanŃa antreprenorii. De obicei, 
folosesc Mudaraba ca metodă de finanŃare în proiecte comerciale, acolo 
unde profitul este uşor de prevăzut2. 

I.3. Murabaha 

Cuvântul Murabaha îşi are originea în cuvântul arăbesc ”rabh”, care 
înseamnă profit. Denumirea completă ar fi ”Bai al-Murabaha”, în 
traducere mot-a-mot ”vânzare profitabilă” sau mai bine spus ”vânzare la 
un preŃ mai mare”. Deci Murabaha este, la bază, o tranzacŃie comercială 
folosită de băncile islamice. Mai precis, banca cumpără un bun de la o 
terŃă parte la cererea cumpărătorului, iar apoi vinde bunul 
cumpărătorului la un preŃ mai mare, urmând ca acesta din urmă să 
plăteacă mai târziu3 (integral sau în rate). În această tranzacŃie 
cumpărătorul ştie cu exactitate preŃul bunului de la vânzător şi acceptă 
să plătească băncii un preŃ mai mare (preŃul de vânzare + profitul 
băncii)4, urmând ca plata către bancă să fie făcută ulterior de către 
cumpărător. 
     Murabaha este o tranzacŃie între 3 părŃi: vânzătorul, cumpărătorul şi 
banca. Etapele acestei tranzacŃii sunt următoarele: 
 
 
 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 319, 321. 
2 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 27. 
3 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 28. 
4 Mahmoud Amin El-Gamal, A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and 
Finance, Rice University, 2000, p. 10. http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/primer.pdf 
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1 Cumpărătorul vrea să achiziŃioneze un bun de la un vânzător. Deoarece 
nu are suficienŃi bani, cumpărătorul merge la bancă şi cere băncii să 
cumpere acel bun. Apoi cumpărătorul face ”Promisiunea de 
cumpărare”, în care se angajează să cumpere acel bun de la bancă. Sunt 
multe controverse dacă această ”Promisiune de cumpărare” este 
executorie în cazul în care cumpărătorul nu se Ńine de promisiune. În 
acest caz poate cea mai pragmatică opinie este cea emisă de anumiŃi 
savanŃi din şcoala Maliki. Aceştia consideră că instanŃele ar trebui să 
execute doar în cazurile în care cumpărătorul a adus daune băncii 
determinând-o să facă anumite cheltuieli sau să presteze anumite 
servicii pe baza promisiunii făcute de cumpărător1. 

2 Banca desemnează o persoană care să ia în posesie bunul pe numele ei. 
Acea persoană poate fi2: 

 a) Un angajat al băncii care să ia bunul de la vânzător. Această 
variantă este ideală, însă este greu de pus în practică deoarece ar 
crea probleme manageriale şi ar putea să deschidă calea spre 
corupŃie3. 

 b) Se face un contract de împuternicire între bancă şi o terŃă 
persoană,  împuternicită de bancă să ia bunul de la vânzător. 

 c) Se face un contract de împuternicire între bancă şi cumpărător. 
Cumpărătorul este doar împuternicit de bancă să ia bunul de la 
vânzător. În acestă etapă, deşi bunul este ridicat de cumpărător, 
totuşi bunul trebuie trecut în proprietatea băncii4, iar plata 
trebuie făcută de bancă direct la vânzător5. Dacă această etapă 
nu este tratată cu cea mai mare atenŃie, atunci e foarte probabil 
ca tranzacŃia să încalce normele Şariei, devenind un produs 
bancar incompatibil cu ceea ce trebuie să ofere o bancă islamică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunul este în 
posesia 

vânzătorului 

3 Persoana împuternicită de bancă ia bunul de la vânzător. 
4 Banca face plata direct la vânzător. 

Bunul este 
proprietatea 

băncii 
5 Cumpărătorul semnează cu banca contractul de Mudaraba. 

Cumpărătorul se angajează să plătească băncii o sumă mai mare decât a 
costat bunul la vânzător. Suma pe care cumpărătorul urmează să o 
plătească băncii (preŃul de achiziŃie de la vânzător+ profitul băncii) se 
stabileşte de comun acord între bancă şi cumpărător. 

6 Cumpărătorul face ulterior plata către bancă, fără reduceri sau adaosuri 
la contractul de Mudaraba semnat deja cu banca. 

Bunul devine 
proprietatea 

cumpărătoru-
lui 

     

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 224 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 225 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 221 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 222 
5 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 223 
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  Este important de menŃionat că Murabaha, nu se poate face în cazul 
valutelor, aurului şi argintului. Acestea intră sub incidenŃa unui alt tip 
de tranzacŃie comercială numită Bai as-Sarf. După cum s-a menŃionat în 
capitolul anterior, tranzacŃiile valutare trebuie făcute pe loc, 
nepermiŃându-se amânări ale plăŃii. Orice amânare ar implica Riba al-
Fadl. Se pare că 70% din fondurile de finanŃare islamice sunt folosite 
pentru tranzacŃii Murabaha pe termen scurt1. Din nefericire acesta este 
un procent foarte mare, iar finanŃele islamice nu-şi vor atinge niciodată 
scopul atât timp cât nu vor încerca să facă parteneriatele (Mudaraba şi 
Muşaraka) principalul lor obiectiv. Referitor la produsele generatoare de 
datorie (gen Murabaha), în contrast cu produsele bancare pe bază de 
parteneriat, Ismail Aminuddin spunea: 
”Este interesant de menŃionat că unele bănci islamice încearcă să imite 
produse oferite de băncile convenŃionale. Eu cred că în eforturile lor de a 
fi inovatoare, acestea riscă să creeze un fel Riba ascunsă, în loc de unul 
care să respecte normele Şariei. Parerea mea este că în loc să evolueze 
prin aşa-zisa ”inovare a produselor”, băncile riscă să involueze. Noi 
trebuie să evoluăm prin îmbunătăŃirea Muşaraka ca produs bancar, în 
loc să ne bazăm prea mult pe produsele generatoare de datorie. 
Muşaraka dacă este bine implementată, oferă mai multă siguranŃă decât 
un produs generator de datorie.”2 

I.4. Bai’ bithaman ajil  

Aceasta s-ar traduce ca: ”TranzacŃie cu preŃul amânat” sau mai bune 
spus ”TranzacŃie cu plata amânată”. Practic este acelaşi lucru cu 
Murabaha, diferă doar denumirea. Unii autori folosesc denumirea de 
Murabaha pentru tranzacŃii mai mici de 1 an, iar denumirea de bai’ 
bithaman ajil se foloşte pentru tranzacŃii care durează mai mult de un 
an3. 
 
 

                                                 
1 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 30. 
2Ismail Aminuddin, 20 - Islamic Banking Product Definition, www.islamicbankingway.com 
3Ismail Aminuddin, 20 - Islamic Banking Product Definition, www.islamicbankingway.com 
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I.5. Musawamah 

        Această tranzacŃie este asemănătoare cu Murabaha, singura 
diferenŃă este că că între cumpărător şi bancă se negociază preŃul, iar 
banca nu este obligată să divulge preŃul pe care aceasta l-a plătit 
vânzătorului pentru achiziŃionarea bunului1. După cum se observă, în 
cazul acestei tranzacŃii, funcŃionarul bancar are mai multă libertate. 
FuncŃionarul negociază preŃul atât cu vânzătorul,  cât şi cu cel care 
cumpără, iar funcŃionarul nu este nevoit să divulge nici vânzătorului şi 
nici cumpărătorului preŃurile pe care reuşeşte să le negocieze. Din acest 
motiv, în cazul Musawamah şansele sunt mai mari ca funcŃionarul 
bancar să fie tentat de corupŃie, spre deosebire de Murabaha unde 
funcŃionarul este mai uşor de verificat, deoarece în cazul Murabaha el 
trebuie să spună cu exactitate cumpărătorului atât preŃul plătit la 
vânzător, cât şi profitul care-i revine băncii2. Deci, Musawanah se 
foloseşte mai mult pentru tranzacŃii mari (achiziŃii de avioane, vapoare 
etc)3, acolo unde deciziile se iau doar la nivel managerial înalt şi unde 
managerii de top negociază direct cu cel care cumpără4. De obicei 
băncile islamice preferă Musawamah atunci când ştiu că pot obŃine de la 
vânzător anumite reduceri pe care cumpărătorul nu le-ar primi dacă ar 
încerca să cumpere direct de la vânzător5. 
În schema următoare sunt reprezentaŃi paşii tranzacŃiei Musawanah. 
MenŃionăm încă o dată că sunt exact aceeaşi paşi şi aceleaşi condiŃii ca 
în cazul Murabaha, singura excepŃie este că în cazul Musawamah banca 
nu este obligată să spună cumpărătorului preŃul pe care l-a plătit 
vânzătorului şi nici profitul care-i reiese în urma tranzacŃiei. 

                                                 
1Ismail Aminuddin, 12 - Islamic Banking Product Definition, www.islamicbankingway.com 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 238. 
3 International Shariah Research Academy for Islamic Finance, 
http://www.qiib.com.qa/qiib/en/qiibcms.aspx?qcid=15 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 238. 
5 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 238. 
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I.6. Bai al-Muajjal 

        În limba arabă „Bai’ al-Muajjal” se traduce ca „tranzacŃie amânată”. 
Murabaha şi Musawamah sunt subtipuri ale Bai’ al-Muajjal. Unii autori 
în loc de termenul „Murabaha” folosesc „Murabaha Muajjal”. Bai’ al-
Muajjal este o tranzacŃie în care bunul este livrat, iar plata este amânată, 
adică plata se face la o dată ulterioară livrării bunului. De obicei, în 
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schimbul aşteptării plăŃii, vânzătorul dă marfa la un preŃ mai ridicat 
decât preŃul pieŃei. E ca şi cum vânzătorul îi spune cumpărătorului: 
„Marfa aceasta costă acum pe piaŃă 100lei, accept să-mi plăteşti peste o 
lună, dar atunci vreau să-mi dai 120lei” sau spune: „Marfa aceasta costă 
acum pe piaŃă 100lei, accept să-mi plăteşti în 4 tranşe timp de 4 luni, în 
fiecare lună vreau să-mi dai câte 30lei”. Faptul că această tranzacŃie este 
permisă reprezintă o binecuvântare, deoarece uşurează efectuarea 
tranzacŃiilor comerciale. Trebuie menŃionat că Bai’ al-Muajjal este 
posibilă doar în cazul mărfurilor şi a bunurilor, nu şi în cazul banilor. 
Este interzis/haram să se tranzacŃioneze bani în acest mod, deoarece ar 
fi Riba/dobândă. Nu este permis să se spună: „ÎŃi dau acum 100 lei, 
accept să-mi dai banii înapoi peste o lună, dar atunci vreau să-mi dai 
120 lei”; de asemenea, nu este permis să se spună: „ÎŃi dau acum 100lei, 
accept să-mi plăteşti în 4 rate timp de 4 luni, în fiecare lună vreau să-mi 
dai câte 30lei”. Dacă aşa ceva ar fi permis, ar îngreuna şi mai mult 
situaŃia datornicului, fiind o metodă de asuprire. În islam banii nu se 
tranzacŃionează ca o marfă. În islam banii sunt doar un mijloc de schimb 
şi se tranzacŃionează potrivit Bai’ as-Sarf.  
     Bai’ al-Muajjal este acceptată în islam conform majorităŃii savanŃilor 
musulmani. Dovezile permisivităŃii acestui tip de tranzacŃie sunt 
numeroase. În acest sens se regăsesc dovezi în Coran şi în Sunna 
profetului Muhammad (saws): 
 

„(…) Allah a îngăduit comerŃul, dar a interzis Riba(…)”1 

„(…) Aisha a zis: «Profetul a cumpărat pe datorie nişte 
mâncare de la un evreu, iar plata trebuia făcută după 
o numită perioadă; el (Profetul) a pus gaj armura de 
fier»”2 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura al-Baqara (2), versetul 275. 
2 Sahih Bukhari, Cartea „TranzacŃiile în care este plătit preŃul bunurilor care urmază să fie 
livrate mai târziu (as-Salam)” (35), nr. 454; http://www.guidedways.com/book_display-
book-35-translator-1-start-10-number-450.htm 
Acelaşi hadis poate fi regăsit în Sahih Bukhari la capitolul „Credite, plata creditelor, 
păstrarea proprietăŃii, falimentul”(41), nr. 571; http://www.guidedways.com/book_ 
display.php?translator=1&book=41&start=0&number=571#571 
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În Coran şi hadisuri se precizează permisivitatea plăŃii amânate, dar 

nu se precizează şi de permisivitatea măririi preŃurilor1. Toate cele 4 
şcoli de juspridenţă islamică sunt de acord cu mărirea preţului în 
cazul amânării plăţii2: 

Şcoala hanafi: „PreŃul poate fi ridicat, în schimbul 
întârzierii plăŃii”3. 

Şcoala maliki: „Pentru o perioadă mai mare de timp se 
poate adăuga ceva la preŃ”4. 

Şcoala şafi'i: „Cinci pe loc, sunt echivalentul a şase în 
cazul plăŃii amânate”5 . 

Şcoala hanbali: „Amânarea adaugă ceva la preŃ”6. 

Referitor la Bai’ al-Muajjal, şeykh al-Qaradawi spunea: 

„Se cuvine să menŃionăm că musulmanului îi este 
îngăduit să cumpere ceva şi să achite preŃul lucrului 
cumpărat în numerar, după cum poate să amâne 
achitarea preŃului cu consimŃământul reciproc. 
Profetul –Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!– a 
cumpărat mâncare de la un evreu pentru întreŃinerea 
familiai sale, lăsând zălog o armură./ Dacă vânzătorul 
măreşte preŃul în schimbul păsuirii, aşa cum 
procedează majoritatea vânzătorilor care vând în rate, 
unii jurişti (fuqaha') interzic acest soi de vânzare, 
bizuindu-se pe faptul că are ca rezultat sporirea 
banilor în schimbul amânării, aşa cum se procedează 
şi cu dobânda./ AlŃi teologi admit acest soi de vânzare , 
fiindcă norma de bază este îngăduirea,  de vreme ce nu 
există un text care să o interzică şi ea nu se aseamănă 

                                                 
1 http://islamqa.info/en/ref/13973  
2 http://islamqa.info/en/ref/13973 
3 Badaa’i’ al-Sanaa’i’, 5/187;    ” الثمن قد يزاد لمكان ا�جل „ 187 / 5 بدائع الصنائع    
4 Bidaayat al-Mujtahid, 2/108; ”َجعل للزمان مقدار من الثمن „ 108 / 2 بداية المجتھد   
5 al-Wajeez de al-Ghazaali, 1/85; ”الخمسة نقدا تساوي ستة نسيئة ً „ 85 / 1 الوجيز للغزالي    
6 Fataawa Ibn Taymiyah, 29/499;  ”ا�جل يأخذ قسطا من الثمن ً „ 499 / 29 فتاوى ابن تيمية    
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cu dobânda în toate privinŃele. Vânzătorul are dreptul 
să mărească preŃul din anumite cinsiderente, dar fără 
să ajungă la limita speculei exagerate şi a nedreptăŃii 
evidente, căci în acest caz această creştere este 
interzisă.”1  

Şeykh ibn Baaz spunea despre Bai’ al-Muajjal: 

„Nu este deloc precum Riba/dobânda, deoarece atunci 
când vânzătorul dă produsul care va fi plătit mai 
târziu, el acceptă amânarea pentru a putea beneficia 
de mărirea preŃului, iar cumpărătorul acceptă 
mărirea pentru a beneficia de timp şi pentru că nu 
poate plăti pe loc. Aşadar, amândoi beneficiază de pe 
urma acestei tranzacŃii.”2 

  
I.7. Bai’ as-Selam/ Bai’ as-Salaf 
    Bai’ în limba arabă înseamnă „tranzacŃie”, iar selam/salaf înseamnă 
„anterior”, „înainte”3. Adică Bai’ as-Selam este o tranzacŃie cu plata 
înainte/în avans. Aceasta tranzacŃie cu plata în avans care trebuie să 
respecte Şaria, mai exact trebuie să respectate anumite condiŃii în aşa fel 
încât să se evite Riba sau Gharar4. 

Deci, Bai’ as-Selam este acea tranzacŃie în care cumpărătorul 
plăteşte integral valoarea mărfii, iar vânzătorul livrează marfa ulterior, 
la o dată bine stabilită. 

                                                 
1 Yusuf al-Qardawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, pag. 251. 
2 http://islamqa.info/en/ref/13973  
3 http://bankingarticle.blogspot.ro/2011/02/investment-modes-mudaraba-mudharaka-
bai.html 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 242. 
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Sunt mai multe texte în literatura islamică care permit acest tip de 

tranzacŃie. Bai’ as-Selam era practicată de companioni pe vremea 
profetului Muhammad (saws): 

 „Povestit de Muhammad bin al-Mujalid: Abdullah bin 
Shadda şi Abu Burda m-au trimis la Abdullah bin Abi 
Aufa şi mi-au spus să-l întreb pe Abdullah  dacă 
oamenii în vremea profetului obişnuiau să plătească în 
avans pentru grâu. Abdullah a răspuns: «Obişnuiam 
să plătim în avans Ńăranilor din Sham pentru grâu, orz 
şi ulei de măsline pentru o anumită cantitate care 
urma să fie livrată după o perioadă stabilită». Eu l-am 
întrebat: «PreŃul se plătea (în avans) celor care aveau 
bunurile ce urmau să fie livrate?». Abdullah bin Aufa a 
răspuns: «Nu-i întrebam nimic referitor la asta». Apoi 
ei m-au trimis la AbdurRahman bin Abza şi l-am 
întrebat şi pe el. El a răspuns: «Companionii profetului 
obişnuiau să practice as-Selam (plata în avans) pe 
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vremea profetului; iar noi nu i-am întrebat dacă ei erau 
cei are deŃineau recolta sau nu.»”1 

Tot profetul Muhammad a stabilit şi regulile de bază ale acestui tip de 
tranzacŃie: 

„Narat de Ibn ’Abbas: Profetul a venit în Medina, iar 
oamenii obişnuiau să plătească în avans preŃul 
curmalelor care urmau să fie livrate doi sau trei ani 
mai târziu. El (profetul) le-a spus (oamenilor): «Cine 
plăteşte în avans preŃul unui bun care urmează să fie 
livrat mai târziu, trebuie să plătească pentru o 
anumită cantitate, greutate şi o anumită perioadă»”2 

      Sunt mai multe condiŃii care trebuie îndeplinite pentru ca Bai’ as-
Selam să fie o tranzacŃie validă. Majoritatea acestor condiŃii au rolul de a 
înlătura incertitudinea/Gharar, evitându-se astfel neînŃelegerile ce pot 
apărea între comercianŃi. CondiŃiile pe care trebuie să le respecte Bai’ as-
Selam se pot împărŃi astfel: 
 

a) CondiŃii referitoare la marfa vândută 
Trebuie menŃionat că nu orice marfă se poate vinde folosind Bai’ as-

Selam, ci se pot vinde doar bunurile fungibile3. Bunurile fungibile sunt 
acele bunuri care pot fi înlocuite cu altul de acelaşi fel, de aceeaşi calitate 
si aceeaşi cantitate, în cazul în care formează obiectul unei obligaŃii4. 
Deci, se pot vinde, folosind Bai’ as-Selam, doar acele bunuri omogene 
care pot fi descrise clar prin cantitate şi calitate. Adică acest tip de 
tranzacŃie se foloseşte în cazul bunurilor precum: grâu, ovăz, orz, orez, 
ulei, pâine, miere, lapte, brânzeturi, peşte, pietre preŃioase, lână, păr, 
hârtie, grăsime de animale, covoare, lemn, cărbune, cărămizi, sticle, 

                                                 
1 Sahih Bukhari, Cartea TranzacŃiile în care este plătit preŃul bunurilor care urmază să fie 
livrate mai târziu (as-Salam) (35), nr. 447; http://www.guidedways.com/book_ 
display.php?translator=1&book=35&start=0&number=446#446 
2 Sahih Bukhari, Cartea TranzacŃiile în care este plătit preŃul bunurilor care urmază să fie 
livrate mai târziu (as-Salam) (35), nr. 443; http://www.guidedways.com 
/book_display.php?translator=1&book=35&start=0&number=446#446 
3 Academy for International Modern Studies (AIMS) in UK, Overview of Islamic Modes of 
Financing, pag. 2; http://www.kantakji.com/fiqh/files/finance/n313.pdf 
4 http://dexonline.ro/definitie/fungibil 
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medicamente1. După cum se observă, obiectul acestei tranzacŃii îl 
reprezintă doar acele mărfuri care sunt standardizate. De asemenea, 
savanŃii musulmani sunt, în unanimitate, de acord că mărfurile vândute 
prin Bai’ as-Selam trebuie să fie disponibile pe piaŃă, dacă nu în 
permanenŃă, măcar la data scadentă, când trebuie livrată marfa2. Adică 
nu se pot vinde bunuri rare prin intermediul Bai’ as-Selam. 
   O altă condiŃie importantă referitoare la marfă este aceea că marfa 
produsă nu trebuie restrânsă în contract doar la o anumită zonă 
geografică, copac, clădire etc. Practic, în contract, marfa se descrie doar 
prin cantitate şi calitate, iar vânzătorul trebuie lăsat să-şi procure marfa 
de unde vrea. Vânzătorul nu trebuie să fie acelaşi cu producătorul 
mărfii, după cum se poate deduce din primul hadis citat. Însă în cazul în 
care vânzătorul este şi producător, acesta nu trebuie obligat să dea rodul 
unui anumit teren sau al unul anumit copac, deoarece în cazul în care el 
nu obŃine producŃia dorită, trebuie să aibă dreptul să cumpere din altă 
parte, pentru a putea livra marfa la timp. Şeykh Yusuf al-Qaradawi 
spunea referitor la această problemă: 

„(…) Exista obiceiul plătirii în avans a rodului 
anumitor curmali, însă Profetul –Allah să-l 
binecuvânteze şi să-l miluiască– le-a interzis acest 
lucru, din cauza riscurilor pe care le presupunea, 
întrucât se putea întâmpla ca recolta să fie 
compromisă din pricina unei boli ce i-ar fi putut lovi./ 
Formula cea mai potrivită pentru o astfel de tranzacŃie 
este să nu se tocmească preŃul unui anumit palmier sau 
al unui anumit lan cultivat cu grâu etc, ci numai 
cantitatea sau greutatea./ Dacă stâpânul palmierilor 
sau al pământului era în mod evident speculat, fiind 
constrâns de nevoie să accepte contractul, în acest caz 
prevalează afirmaŃia că această practică este 
interzisă.” 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 244. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 244. 
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Mai trebuie menŃionat că valutele nu se pot vinde folosid Bai’ as-
Selam. Valutele se schimbă doar folosind Bai’ as-Sarf, pentru a se evita 
Riba al-Fadl. 
 
b) CondiŃii referitoare la plată 

PreŃul trebuie plătit integral la momentul semnării contractului1. 
Plata nu trebuie să fie neapărat în bani, ci poate şi fi în bunuri diferite de 
cele cumpărate. Cumpărătorul nu poate plăti 1 tonă de seminŃe de grâu 
care urmează să fie semănate, iar apoi vânzătorul sa-i dea 5 tone de 
seminŃe de grâu2. În acest caz ar fi Riba al-Fadl.  
 

 
 

În schimb cumpărătorul poate plăti cu bunuri cum ar fi utilaje 
agricole, sau alte bunuri diferite ca proprietăŃi de cele cumpărate. 
 
c) CondiŃii referitoare la perioadă 

Perioada începe de la momentul semnării contractului şi se încheie 
la momentul livrării mărfii. Data la care trebuie făcută livrarea trebuie 
stabilită cu exactitate, după cum se poate reiese din al doilea hadis citat 

                                                 
1 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 247. 
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anterior. Nu se acceptă formule care sunt neclare, deoarece acestea sunt 
Gharar şi pot duce la dispute între comercianŃi. De exemplu, nu sunt 
permise menŃiuni de genul: „când se coace fructul”, „după treieratul 
recoltei” etc. 
 
d) CondiŃii referitoare la locul livrării 

Locul livrării trebuie stabilit cu exactitate, în aşa fel încât să se 
elimine orice ambiguitate. Totuşi, în cazul în care locul livrării nu este 
menŃionat în contract, în baza deducŃiei logice, locul livrării este acelaşi 
cu locul semnării contractului1. 
 
e) CondiŃii referitoare la nelivrarea mărfii la data limită  

Deoarece plăteşte în avans, cumpărătorul va dori să se asigure că 
vânzătorul prezintă credibilitate. De aceea cumpărătorul poate să-i ceară 
vânzătorului să pună ceva gaj. Gajul este permis în Bai’ as-Selam. Însuşi 
profetul Muhammad (saws) a recurs la utilizarea gajului în tranzacŃiile 
sale comerciale: 

„Narat de al-Amash: Discutam acasă la Ibrahim 
despre gaj în Selam.  El (Ibrahim) a spus că Aisha a 
zis: «Profetul a cumpărat pe datorie nişte mâncare de 
la un evreu, iar plata trebuia făcută după o numită 
perioadă; el (Profetul) a pus gaj armura de fier»”2 

     La data livrării, este posibil ca vânzătorul să nu aibe marfa integral 
sau parŃial la calitatea cerută de cumpărător. În acest caz el poate 
achiziŃiona marfa din altă parte pentru a-şi îndeplini datoriile 
contractuale. Dacă la data livrării, vânzătorul nu se prezintă cu marfa la 
calitatea din contract, cumpărătorul are trei opŃiuni3: 

- îşi poate cere banii înapoi; 
- să-l păsuiască pe vânzător şi să aştepte până când vânzătorul 

poate pune la dispoziŃie bunul promis; 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 248. 
2 Sahih Bukhari, Cartea „TranzacŃiile în care este plătit preŃul bunurilor care urmază să fie 
livrate mai târziu (as-Salam)” (35), nr. 454; http://www.guidedways.com/book_display-
book-35-translator-1-start-10-number-450.htm 
Acelaşi hadis poate fi regăsit în Sahih Bukhari la capitolul „Credite, plata creditelor, 
păstrarea proprietăŃii, falimentul”(41), nr. 571; http://www.guidedways.com/ 
book_display.php?translator=1&book=41&start=0&number=571#571 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 253. 
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- prin acordul ambelor părŃi, vânzătorul îi poate pune la 
dispoziŃie o altă marfă. 

Bai’ as-Selam este la bază o tranzacŃie comercială, dar întrebarea 
este: Cum reuşesc băncile islamice, în zilele noastre, să folosească 
această tranzacŃie?  Băncile islamice au practic 3 modalităŃi de a se folosi 
de Bai’ as-Selam: 
 
1. Banca desemnează un agent1. 

Ar fi complicat pentru o bancă să cumpere bunurile, să le 
depoziteze, iar apoi să le vândă. Asta ar însemna costuri suplimentare cu 
depozitarea, cu oameni specializaŃi în verificarea calităŃii fiecărui bun 
etc. Pentru a evita aceste costuri banca încheie două contracte cu 
vânzătorul. De obicei, vânzătorul este producătorul bunului, aşa că 
acesta are atât mijloacele de depozitare a bunurilor, cât şi pregătirea 
necesară. Aşa că primul contract încheiat cu vânzătorul este cel de Bai’ 
as-Selam. La data livrării banca încheie cu vânzătorul cel de-al doilea 
contract, contractul de reprezentare. Prin acest contract vânzătorul 
devine agentul/reprezentantul băncii care se ocupă de depozitarea şi 
vânzarea bunurilor către o terŃă parte. După vânzarea mărfii, banca îi dă 
agentului remuneraŃia (salariul/comisionul) pentru serviciile sale. 

 
 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 251. 
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2. Banca încheie două contracte Selam diferite1. 
Banca încheie două contracte Selam în paralel. Într-unul din 

contracte banca este cumpărător, iar în celălalt este vânzător2. Al doilea 
contract va avea aceeaşi dată de livrare ca primul contract Selam. 
CondiŃia de bază este ca şi cele două contracte să nu depindă unul de 
celălalt. 

 
Conform Şaria, nu sunt permise două contracte în paralel şi nici 

vânzătorul nu are voie să vândă ceva ce nu deŃine deja. Totuşi, 
întrebarea râmâne: „Cum se pot încheia două contracte Selam în parelel 

                                                 
1 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
2 Muhammad Imran Usmani, Salam, pag. 10; www.kantakji.com/fiqh/Files/ 
Finance/Salam.ppt 
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fără să se încalce Şaria?” Contractele de Selam şi Istisna’a sunt excepŃii 
de la regulă. Practic, în aceste contracte vânzătorul nu vinde un obiect 
anume, ci vinde orice obiect care are anumite proprietăŃi; vânzătorul are 
libertatea de a-şi procura bunul de unde vrea, fie îl produce, fie îl 
cumpără de pe piaŃă. 

Deci, în al doilea contract Selam este problema băncii de unde face 
rost de marfă: marfa poate proveni din primul contract Selam sau marfa 
poate fi cumpărată de pe piaŃă. Atât timp cât cele două contracte Selam 
nu sunt legate între ele, cele două tranzacŃii sunt permise. Adică nu 
trebuie să existe referiri de genul: „vând marfa de la furnizorul cutare”, 
„vând marfa din cutare contract Selam”, „marfa se livrează după ce este 
primită de la cutare vânzător” etc. Practic, în cel de al doilea contract 
Selam, banca nu vinde marfa din primul contract1, ci vinde orice marfa 
se încadrează în condiŃiile cerute de cumpărător. E problema băncii dacă 
marfa provine din primul contract Selam, dacă a produs-o sau dacă a 
achiziŃionat-o în alt mod. 
          În cazul a două contracte Selam în paralel, este important de 
menŃionat că vânzătorul din primul contract nu poate fi cumpărătorul 
din al doilea contract. Cumpărătorul trebuie neapărat să fie o terŃă 
persoană2. Adică cineva nu poate să vândă marfa băncii printr-un 
contract Selam, iar apoi să cumpere aceeaşi marfă de la bancă tot printr-
un contract Selam. 
 
3. Banca primeşte o promisiune de cumpărare3 

Banca în calitate de cumpărător primeşte o promisiune de 
cumpărare de la o terŃă parte. Această terŃă parte menŃionează că va 
cumpăra la o anumită dată, un anumit produs de o anumită calitate şi 
cantitate4. Aşa că banca încheie un contract Selam cu un vânzător ca să 
poată pune la dispoziŃia terŃei părŃi marfă pe care o doreşte. 

                                                 
1 Al Doilea Forum al-Baraka, Fatwa nr. 2, International Shariah Research Academy for 
Islamic Finance, http://www.isra.my/fatwas/topics/commercial-banking/financing 
/salam /item/336-parallel-salam.html 
2 http://islamicbanking-malaysia.com/salam-and-istisna 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 252. 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 252. 
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Bai’ as-Selam prezintă avantaje atât pentru vânzător, cât şi pentru 
cumpărător: 

1. Micii producători agricoli sunt cel mai adesea în ipostaza 
vânzătorilor, aşa că aceştia beneficiază la timp de banii necesari 
pentru a investi în utilaje, în seminŃe şi îngrăşăminte1. 

2. Micii producători agricoli nu mai trebuie să se străduiască să 
caute vânzători2 după recoltare şi în felul acesta evită situaŃiile 
în care ar putea să rămână cu producŃia pe stoc sau să se strice o 
parte din producŃie. 

3. Este o bună alternativă la creditul bancar cu dobândă3. Dacă ar 
lua credit de la o bancă obişnuită, agricultorii ar trebui să 
plătească nu doar creditul, dar şi dobânda. 

4. Folosind două contracte Selam în paralel, băncile islamice pot 
obŃine profituri din diferenŃa de preŃ4 (al doilea având un preŃ 
mai mare decât primul). În acest fel se încurajează producŃia 
agricolă: agricultorii primesc banii de care au nevoie pentru a-şi 
creşte culturile, iar consumatorii găsesc pe piaŃă produsele 
agricole de care au nevoie. 

 

I.8. Istisna'a 

     În limba arabă cuvântul Istisna’a provine de la verbul „sana’a”, care 
înseamnă  „a fabrica”. Istisna’a s-ar traduce ca „un ordin de fabricare”5. 
În contractul Istisna’a cumpărătorul îi cere vânzătorului să fabrice un 
anumit obiect sau să construiască o clădire, iar vânzătorul trebuie să 
livreze ce a fabricat/construit după o anumită perioadă6. 

                                                 
1 Muhammad Imran Usmani, Salam, pag. 3; www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance 
/Salam.ppt 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 243. 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 243. 
4 Muhammad Imran Usmani, Salam, pag. 8; www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/ 
Salam.ppt 
5Ismail Aminuddin, 12 - Islamic Banking Product Definition, 
www.islamicbankingway.com 
6 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
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Istisna’a se aseamănă mult cu Bai’ as-Selam. DiferenŃa dintre 
Istisna’a şi Bai’ as-Selam este că în cazul Istisna’a bunurile 
tranzacŃionate sunt fabricate, în timp ce bunurile tranzacŃionate în Bai’ 
as-Selam sunt produse agricole sau materii prime neprelucrate1. De 
asemenea, în cazul Istisna’a preŃul poate fi plătit în avans, în rate sau la 
livrare2, însă în Bai’ as-Selam plata se poate face doar integral şi în 
avans. 

 
Referitor la permisibilitatea Istisna’a în Şaria, majoritatea 

savanŃilor sunt de părere că aceasta derivă din permisibilitatea Bai’ as-
Selam. În acest sens Mahmoud Amin El-Gamal, profesor la la Rice 
University, menŃiona: 

„Majoritatea juriştilor au dedus prin raŃionament logic 
(Qiyas) şi prin binele provenit din lucrul respectiv 
(Istihsan) că din permisibilitatea Selam rezultă 
permisibilitatea Istisna’a.”3 

 

                                                 
1 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 32. 
2 http://islamqa.info/en/ref/2146 
3 Mahmoud Amin El-Gamal, A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and 
Finance, Rice University, 2000, p. 10. http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/primer.pdf 
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De asemenea, Muhammad Ayub preciza: 
 
„ExistenŃa Istisna’a este acceptată de savanŃii în Şaria 
deoarece nu conŃine nicio interdicŃie, aceasta 
(Istisna’a) a fost întotdeuna o practică obişnuită 
pentru oameni şi deoarece (Istisna’a) este o uşurare 
pentru activităŃile umane (din comeŃ).”1 

    
 Exită naraŃiuni conform cărora însuşi profetul Muhammad (saws) a dat 
cuiva ordin de fabricare (Istisna’a) a unui inel2. 

Istisna’a este folosită de băncile islamice ca metodă de finanŃate 
pentru proiecte mari: rafinarea pertrolului3, construirea de clădiri, 
vapoare etc. De asemenea, cu ajutorul Istisna’a băncile islamice pot 
finanŃa guvernele pentru construirea insfrastructurii (drumuri, poduri, 
canalizări, centrale termice, hidrocentrale etc). 

Sunt multe tranzacŃii unde Istisna’a îşi poate găsi utilizarea. De 
exemplu, înainte de revoluŃia din ’89,   o firmă a cerut finanŃare de la 
Banca Islamică din Qatar pentru a exporta minereuri de fosfat din 
Maroc în România. Fosfatul era folosit pentru fabricarea de 
îngrăşăminte chimice. Firma urma să plătească banca în îngrăşăminte, 
pe care banca le putea apoi vinde pe pieŃele internaŃionale, iar diferenŃa 
de preŃ dintre banii obŃinuŃi din vânzare şi banii daŃi de bancă pentru 
finanŃare avea să reprezinte profitul băncii. SoluŃia găsită a fost ca banca 
să încheie cu fabrica de îngrăşăminte un contract Istisna’a. Odată 
vândute produsele, banca urma să-şi primească profitul4.  

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 263. 
2 Ahmed Mohieddin Ahmed, Shariah Opinion (Fatwa) on Istisna’, Contracting& Salam, 
Al-Baraka Banking Group, Department of Research & Development, pag. 14; Al-Rajhi 
Banking Investment corp., Shariah board Collection of Fatwas – Resolution # 48 
http://www.albaraka.com/media/pdf/Research-Studies/RSIS-200706201-EN.pdf 
3 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 32. 
4 Ahmed Mohieddin Ahmed, Shariah Opinion (Fatwa) on Istisna’, Contracting& Salam, 
Al-Baraka Banking Group, Department of Research & Development, pag. 23; După 
Shariah board Fatwas of Qatar Islamic Bank – Fatwa No. 17. 
http://www.albaraka.com/media/pdf/Research-Studies/RSIS-200706201-EN.pdf 
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La fel ca şi în cazul Bai’ as-Selam, în contractul Istisna’a sunt multe 
reguli care trebuie îndeplinite pentru ca Istisna’a să fie o tranzacŃie 
validă: 
 
a) CondiŃii referitoare la bunul fabricat/construit 

În contract, trebuie stabilit cu exactitate tipul bunului, cantitatea şi 
caracteristicile în aşa fel încât să nu existe Gharar/ambiguitate1. 

CondiŃia principală a contractului Istisna’a este ca bunul vândut să 
fie neapărat un bun care a fost fabricat sau construit2. Adică bunul 
vândut în Istisna’a trebuie să fie făcut de om prin munca sa şi cu 
materialele pe care le are la dispoziŃie, nu sunt acceptate în tranzacŃia 
Istisna’a bunuri care sunt la discreŃia elementelor naturii, ca de exemplu 
produse porumbul (care nu depinde doar de munca omului, ci depinde 
de cantitatea de precipitaŃii, calitatea solului, gradul de poluare a aerului 
etc). Însă Istisna’a se poate folosi pentru cumpărarea de conserve de 
porumb, deoarece acestea sunt fabricate de om3. 

La fel ca şi în cazul Bai’ as-Selam, vânzătorul nu trebuie neapărat să 
fie fabricantul sau constructorul bunului tranzacŃionat în Istisna’a. 
Vânzătorul poate fi şi un intermediar, banca islamică fiind atât 
cumpărător (când cumpără bunul de la fabricant) sau vânzător (când 
are un client care vrea să cumpere un bun care trebuie fabricat sau 
construit). Deci, pot fi folosite două contracte Istisna’a în paralel4. De 
asemenea în Istisna’a fabricantul sau constructorul poate folosi materie 
primă de la alte fabrici, nu trebuie el să fabrice tot5. Un bun poate fi 
vândut prin Istisna’a, chiar dacă a fost doar asamblat de fabricant. Este 
important de menŃionat că în contractul Istisna’a, la fel ca şi în 

                                                 
1 http://islamqa.info/en/ref/2146 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 264. 
3 Ahmed Mohieddin Ahmed, Shariah Opinion (Fatwa) on Istisna’, Contracting& Salam, 
Al-Baraka Banking Group, Department of Research & Development, pag. 12; Al-Rajhi 
Banking Investment corp., Shariah board Collection of Fatwas – Resolution # 48 
http://www.albaraka.com/media/pdf/Research-Studies/RSIS-200706201-EN.pdf 
4 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts/ 
IslamicFinProducts.htm 
5 Ahmed Mohieddin Ahmed, Shariah Opinion (Fatwa) on Istisna’, Contracting& Salam, 
Al-Baraka Banking Group, Department of Research & Development, pag. 11,12; Al-Rajhi 
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contractul Selam, bunul vândut nu se identifică în particular ci prin 
specificaŃii. Adică în contract nu se precizează bunul (cumpăr maşina 
cutare, cumpăr casa cutare etc), ci se precizează caracteristicile bunului 
(cumpăr maşina care are următoarele proprietăŃi, cumpăr casa care are 
următoarele proprietăŃi). 

Dacă în Bai’ as-Selam se tranzacŃionau bunuri fungibile (de 
exemplu grâu), care nu difereau mult între ele (grâul din România nu 
diferă de grâul din Turcia), în Istisna’a se tranzacŃionează bunuri care 
pot să se diferenŃieze între ele, deşi îndeplinesc aceleaşi proprietăŃi 
(două maşini pot avea aceleaşi proprietăŃi, dar una poate fi mai fiabilă 
decât cealaltă: depinde de experienŃa fabricantului, timpul de fabricaŃie, 
atenŃia acordată pentru fabricarea bunului etc). De aici rezultă şi 
diferenŃă dintre Bai’ as-Selam şi Istisna’a. În contractul Selam era 
suficient să se specifice proprietăŃile mărfii, însă în Istisna’a i se poate 
cere vânzătorului ca să fie chiar el fabricantul. Muhammad Ayub scria 
referitor la aceasta: 

„Nu este necesar ca vânzătorul să fie cel care fabrică 
bunul, cu excepŃia cazului în care aceasta este 
menŃionată în contract.(…)Vânzătorul/fabricantul şi-a 
îndeplinit datoria dacă pune la dispoziŃia 
[cumpărătorului] un bun care respectă specificaŃiile, 
cu excepŃia cazului în care înŃelegerea din contract a 
fost ca să fie cel care a fabricat bunul.”1 

Mai trebuie menŃionat că în Istisna’a atât materia primă, cât şi forŃa 
de muncă trebuie să fie ale fabricantului. Dacă cumpărătorul îi pune la 
dispoziŃie materia primă fabricantului şi fabricantul îşi foloseşte doar 
abilităŃile şi forŃa de muncă, aceasta nu mai este Istisna’a, ci este Ijarah2. 

 
 
 

                                                                                                            
Banking Investment corp., Shariah board Collection of Fatwas – Resolution # 48 
http://www.albaraka.com/media/pdf/Research-Studies/RSIS-200706201-EN.pdf 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 264. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 271. 
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b) CondiŃii referitoare la plată 
PreŃul trebuie stabilit din momentul semnării contractului, în aşa 

fel încât să nu existe Gharar/ambiguitate1.  
De asemenea, preŃul se stabileşte prin acordul ambelor părŃi 

implicate în tranzacŃie2. 
Dacă în Bai’ as-Selam preŃul trebuia neapărat plătit integral şi în 

avans la momentul semnării contractului, în Istisna’a preŃul poate fi 
plătit fie în avans, fie în mai multe tranşe, fie la momentul livrării 
bunului3, fie integral după o anumită perioadă de la semnarea 
contractului4.  

Momentul plăŃii depinde doar cum stabileşte cumpărătorul cu 
vânzătorul. Evident că pentru a nu exista Gharar, trebuie trecut cu 
exactitate în contract cât, cum şi când se va face plata. 

În cazul în care cumpărătorul plăteşte în avans, vânzătorul are 
dreptul să mai micşoreze preŃul bunului5. 

Prin Istisna’a se pot fabrica bunuri a căror durată de fabricare poate 
dura ani. De exemplu, un vapor poate fi construit printr-un contract 
Istisna’a, iar procesul de construcŃie poate dura chiar şi 2 ani. În tot 
acest timp preŃul marerialelor necesare pentru construcŃia vaporului 
poate creşte. Aşa că în contractul Istisna’a preŃul bunului poate fi 
reajustat, prin consensul ambelor părŃi1. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Academy for International Modern Studies (AIMS) in UK, Overview of Islamic Modes of 
Financing, pag. 2; http://www.kantakji.com/fiqh/files/finance/n313.pdf 
2 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 32. 
3 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 32. 
4 Ahmed Mohieddin Ahmed, Shariah Opinion (Fatwa) on Istisna’, Contracting& Salam, 
Al-Baraka Banking Group, Department of Research & Development, pag. 12; Al-Rajhi 
Banking Investment corp., Shariah board Collection of Fatwas – Resolution # 48 
http://www.albaraka.com/media/pdf/Research-Studies/RSIS-200706201-EN.pdf 
5 Mahmoud Amin El-Gamal, A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and 
Finance, Rice University, 2000, p. 17. http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/primer.pdf 
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c) CondiŃii referitoare la perioadă 
Perioada începe de la momentul semnării contractului şi se încheie 

la momentul livrării bunului fabricat/construit. Perioada pe care se 
încheie Istisna’a trebuie specificată cu exactitate în contract2. 
 
d) CondiŃii referitoare la locul livrării 

Una din condiŃiile eliminării Gharar/ambiguităŃii din contractul 
Istisna’a este aceea de a stabili cu exactitate locul livrării, în cazul în care 
bunul tranzacŃionat nu este o clădire. 
 
e) CondiŃii referitoare la nelivrarea bunului la data limită  

Contractul Istisna’a poate fi anulat doar de cumpărător, atât timp 
cât nu a început procesul de fabricaŃie/construcŃie. Dacă procesul de 
fabricaŃie/construcŃie a început, contractul poate fi anulat doar prin 
înŃelegerea ambelor părŃi3. Prin înŃelegerea părŃilor, se poate include în 
contractul Istisna’a o clauză de penalizare dacă vânzătorul întârzie şi nu 
livrează bunul fabricat la data limită4. Penalizarea se aplică doar dacă nu 
este vorba de force majeure. 

Penalizarea nu este o sumă are se adaugă la valoarea contractului, 
deoarece aceasta ar fi Riba. Amintim că penalizarea se introduce în 
contract doar cu acordul ambelor părŃi la momentul semnării 
contractului. Penalizarea este scăderea unei anumite sume din valoarea 
contractului pentru fiecare zi de întârziere5. Această penalizare este 
permisă deoarece în Istisna’a întârzierea este doar din cauza muncii şi 
elanului fabricantului6. Ca şi în cazul Selam, în Istisna’a se accepă ca 
vânzătorul să pună gaj, iar în cazul acesta se dovedeşte de rea credinŃă, 
gajul poate fi vândut. 

                                                                                                            
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 265. 
2 http://islamqa.info/en/ref/2146 
3 Ismail Aminuddin, 12 - Islamic Banking Product Definition, 
www.islamicbankingway.com 
4 http://islamqa.info/en/ref/2146 
5 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 266. 
6 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 266. 
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       Băncile islamice pot folosi Istisna’a la fel ca pe Bai’ as-Selam. Însă în 
majoritatea situaŃiilor băncile islamice folosesc contracte Istisna’a în 
paralel. Pentru o mai bună înŃelegere, putem lua urmatorul exemplu 
fictiv de două contracte Istisna’a în paralel: 

Un armator doreşte să cumpere un vapor. Deoarece nu are 
suficienŃi bani, acesta merge la banca islamică. Banca islamică încheie 
două contracte Istisna’a în paralel. În primul contract banca este 
cumpărător, iar şantierul naval este vânzător. În al doilea contract 
banca este vânzător, iar armatorul este cumpărător. Data de livrare a 
primului contract coincide cu data de livrare în cel de-al doilea 
contract.  

I.9. Ijarah (Leasingul) 

În traducere directă, cuvântul „Ijarah” înseamnă „închiriere”. Totuşi, 
spre deosebire de limba română, în limba arabă „Ijarah” are un înŃeles 
mai larg, acelaşi termen se foloseşte şi în cazul închirierii pământului 
sau al muncii. Am putea defini Ijarah ca fiind folosirea uzufructului unui 
bun tangibil sau intangibil pentru o anumită perioadă în schimbul unei 
plăŃi1. Uzufructul reprezintă dreptul unei persoane de a folosi pe deplin 
un bun care aparŃine altei persoane şi pe care trebuie să-l restituie la 
încetarea acestui drept2. 
       Ijarah se aseamană cu Leasingul folosit în zilele noastre3, singura 
diferenŃă este că Ijarah trebuie să se supună mai multor reguli în aşa fel 
încât în contract să nu existe Gharar/ambiguitate sau Riba. 

Permisibilitatea Ijarah se regăseşte chiar în Coran, unde se spune că 
însuşi profetul Moise/Musa (saws) a închiriat munca lui pentru o 
anumită recompensă: 

„A zis una dintre ele: «Tată, ia-l cu simbrie, căci cel 
mai bun pe care-l poŃi lua cu simbrie este cel puternic 
şi vrednic de încredere!»/  I-a zis lui: «Eu voiesc sã-Ńi 
dau de nevastă una din aceste două copile ale mele, cu 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 279. 
2 http://dexonline.ro/definitie/uzufruct  
3 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 30. 
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condiŃia să mă slujeşti opt ani. Iar de vei împlini zece, 
aceasta este de la tine, căci eu nu voiesc să te 
împovărez, ci mă vei afla pe mine - dacă va voi Allah - 
printre făcătorii de bine»”1 

De asemeanea, există hadisuri care atestă faptul că profetul 
Muhammad (saws) a folosit şi a permis Ijarah: 

„Narat de Abdullah: Profetului lui Allah a închiriat 
pământ evreilor din Khaibar cu condiŃia ca ei să-l 
muncească şi să-l cultive şi să ia jumătate din 
producŃia lui”2 
„PlătiŃi muncitorului salariul său, înainte ca sudoarea 
lui să se usuce”3 
„A fost narat că profetul a spus: „Cel care angajează o 
persoană trebuie să-i spună salariul”4 

Deoarece sunt multe condiŃii pe care trebuie să le îndeplinească 
contractul de Ijarah pentru a fi valabil, le vom analiza în funcŃie de 
părŃile esenŃiale ale contractului: 
 
a) Uzufructul 

Prin contractul de Ijarah se poate închiria atât bunuri cât şi munca 
oamenilor. Utilajele, maşinile, vapoarele, casele, terenurile, hainele, 
bijuteriile, animalele, jucăriile sunt printre bunurie care pot fi închiriate. 
Totuşi, în economia islamică nu orice bun poate fi închiriat, deoarece 
trebuie să se evite Gharar şi Riba. 

În primul rând, uzufructul trebuie să fie halal5. Nu este permis să se 
închirieze lucruri care sunt haram (ustensile pentru fabricarea 

                                                 
1 Coranul- traducerea sensurilor, Sura Qasas (28), versetele 26, 27. 
2 Sahih Bukhari, Cartea Parteneriatului (44), nr. 678;  http://www.guidedways.com/ 
book_display.php?translator=1&book=44&start=0&number=678#678 
3 Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), Ijarah, Section 4: Legitimacy of 
Ijarah Contract, http://www.mifc.com/index.php?ch=menu_know_principals_ijarah&pg 
=menu_know_principals_ija_concept&ac=413&ms=2  
4 Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC), Ijarah, Section 4: Legitimacy of 
Ijarah Contract, http://www.mifc.com/index.php?ch=menu_know_principals_ijarah&pg 
=menu_know_principals_ija_concept&ac=413&ms=2 
5 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 282. 
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băuturilor alcoolice, nargilele etc) sau lucruri care sunt folosite în 
scopuri haram (butoaie dacă sunt folosite pentru depozitarea vinului, 
utilaje dacă sunt folosite pentru fabricarea de lucruri haram etc). De 
asemenea, este interzisă închirierea de muncă sau servicii haram 
(prostituŃie, vânzarea de narcotice, munca într-o bancă convenŃională 
etc) sau închirierea de munci sau servicii care duc la ceva haram 
(reclama unei bănci care foloseşte dobândă, munca într-un loc unde se 
vinde ceva haram etc).  
        În al doilea rând, pentru a evita Gharar/ambiguitatea trebuie bine 
specificat în contract care este bunul de închiriat sau care sunt 
serviciile/munca care urmează a fi prestate. 
      În al treilea rând, trebuie evitată Riba. Acesta este şi motivul pentru 
care nu este permisă închirierea banilor sau a altor bunuri care se 
consumă integral la utilizare1. De exemplu, nu este permisă închirierea 
de combustibil, muniŃie etc. 
 
b)PărŃile contractului 

Ijarah este un contract bilateral; pe de o parte este cel care dă în 
chirie, furnizorul, iar pe de cealaltă parte este cel care ia în chirie, numit 
chiriaş sau beneficiar. Conform Şariei, fiecare din părŃi are drepturi şi 
obligaŃii bine stabilite. Fără respectarea cu stricteŃe a acestor norme, 
contractul de Ijarah nu este valid. 

 

Furnizor Chiriaş/Beneficiar 

Acesta trebuie să fie proprietarul 
bunului pe care îl închiriază2. 

Acesta beneficiază doar de uzufruct. 
Ceea ce înseamnă că el este doar 
utilizatorul, nu şi proprietatul 
bunului/serviciilor închiriate. 

Primeşte banii în urma riscurilor3 
rezultate de pe urma faptului că 
este proprietar. 

Plăteşte pentru folosirea bunului / 
serviciilor închiriate. 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 280. 
2 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 31. 
3 Posibilitatea ca bunul să aibă defect de fabricaŃie, posibilitatea ca bunul să fie furat sau 
vandalizat etc. 
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Furnizor Chiriaş/Beneficiar 

Suportă cheltuielile ce-i revin din 
faptul că este proprietar: plata 
asigurării Takaful, plata impozitelor 
impuse de guvern1, pierderi 
provenite din defecte de fabricaŃie a 
bunului închiriat2 etc. 

Suportă cheltuielile de mentenanŃă a 
bunui închiriat3. Este vorba de 
cheltuielile care apar zi de zi pentru 
întreŃinerea bunului. 

 Este responsabil pentru distrugerea 
bunului închiriat datorată neglijenŃei, 
dar nu este responsabil pentru 
distrugerea bunului în situaŃii care nu 
Ńin de el (ca de exemplu distrugerea 
bunului din cauza unui defect de 
fabricaŃie)4.  

 
Este foarte important ca cel care închiriază să fie proprietarul 

bunului pe toată durata contractului şi să-şi asume riscurile şi 
responsabilităŃile care-i revin din aceasta. Din păcate, în special în Ńările 
Occidentale, sunt multe firme de leasing care prin contract aruncă 
responsabilităŃile lor asupra chiriaşilor. Aceste forme de leasing sunt 
haram pentru că ele se aseamănă cu Riba, deoarece – ca şi în cazul Ribei 
– proprietarul ia un venit fără niciun fel de risc sau responsabilitate1. 
Mai mult decât atât, unele firme trec bunul în proprietatea chiriaşului în 
timpul contractului de leasing. Toate acestea şi multe altele fac ca 
anumite contracte de leasing practicate de unele firme să exploateze mai 
mult clienŃii decât împrumuturile cu dobândă. 
 
 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 280. 
2 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancial Products 
/Islamic FinProducts.htm 
3 3 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancial Products 
/IslamicFinProducts.htm 
4 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 280. 
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c)Perioada 
Cel care dă în chirie, furnizorul, trebuie să fie proprietarul bunului 

pe toată durata contractului de Ijarah. 
 

În cazul bunurilor În cazul muncii/serviciilor 

Perioada contractului de Ijarah 
începe din momentul în care bunul 
intră în posesia chiriaşului2 şi se 
încheie în funcŃie de cum se înŃeleg 
părŃile în contract. 

Durata contractului sau timpul de 
muncă (programul) trebuie să se ştie. 

ObservaŃie: Contractul de Ijarah nu 
poate să dureze mai mult decât 
durata de viaŃă a bunului închiriat3. 

 

 
Este important de menŃionat că multe firme de leasing din Occident 

închiriază bunul nu de la momentul în care chiriaşul intră în posesia 
bunului, ci de la momentul în care acesta îşi exprimă intenŃia că vrea să 
închirieze bunul. Mai precis, un client merge la o firma de leasing şi îşi 
exprimă intenŃia că vrea să cumpere o maşină. Firma de leasing în loc să 
înceapă contractul de leasing în momentul în care chiriaşul intră în 
posesia maşinii, începe periaoada de leasing în momentul în care 
chiriaşul semnează contractul. De la momentul semnării contractului 
până în momentul în care maşina este livrată, chiriaşul trebuie să 
plătească chirie fără ca el să poată utiliza maşina. Un astfel de contract 
este haram. 
 
d) Plata 

Felul în care se face plata trebuie bine stabilit în contract pentru a se 
evita Gharar/ambiguitatea. 
    De asemenea, preŃul se stabileşte cu acordul ambelor părŃi1 (furniz   
zor şi chiriaş) şi este negociabil2. 

                                                                                                            
1 Mahmoud Amin El-Gamal, A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance, 
Rice University, 2000, p. 14. http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/primer.pdf 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 281. 
3 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
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În funcŃie de momentul la care se face plata, aceasta poate fi: 
− integrală şi la momentul semnării contractului; 
− integrală şi amânată (la un moment ulterior semnării 

contractului); 
− în mai multe tranşe. 

   În funcŃie de modalitatea de plată, aceasta poate fi: 
− în bani, aur sau argint; 
− în alte bunuri sau servicii. În momentul în care se plăteşte 

cu alte bunuri, acestea nu trebuie să fie de acelaşi fel cu 
bunul închiriat3, pentru că ar fi Riba al-Fadl, iar această 
tranzacŃie ar fi haram.  

    În cazul celor mai multor bunuri, preŃul chiriei poate fi o sumă fixă, 
însă în cazul închirierii pământului, această modalitate de închiriere este 
interzisă. Dacă ar fi o sumă fixă, aceasta ar fi precum Riba, deoarece 
chiar dacă ar face sau nu recoltă, chiriaşul tot ar trebui să plătească acea 
sumă.  Atunci când se închiriază terenuri pentru agricultură, se plăteşte 
un procent din producŃia obŃinută şi nu o cantitate fixă din producŃia 
obŃinută sau o sumă fixă de bani. Referitor la aceasta, şeikh Yusuf al-
Qaradawi spunea:  

„Profetul –Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!– 
a interzis închirierea pământului în schimbul unei 
anumite producŃii realizate pe el şi nu a admis decât 
arendarea în schimbul unei părŃi (un sfert, o treime, 
jumătate etc) din producŃia realizată efectiv. Altfel 
spus, este vorba de un procent din recolta realizată. În 
felul acesta, ambele părŃi îşi iau partea cuvenită din 
recolta realizată sau suportă pierderea, în cazul în 
care recolta a fost compromisă. Stabilirea unei 
anumite cantităŃi pentru una din părŃile contractante, 
astfel încât aceasta să beneficieze de recoltă, indiferent 

                                                                                                            
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 281. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 294. 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 281. 
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de producŃie, în vreme ce partea cealaltă suportă doar 
sudoarea, truda şi necazurile, seamănă foarte bine cu 
practicarea cametei şi a jocurilor de noroc.”1 

 
e) Sub-închirierea 

Leasingul este o vânzare a uzufructului, nu a bunului. În urma unei 
vânzări obişnuite, noul proprietar poate revinde bunul. Prin deducŃie şi 
chiriaşul poate vinde uzufructul în leasig, deoarece chiriaşul este 
proprietarul uzufructului2. 

ToŃi savanŃii musulmani sunt în unanimitate de acord că sub-
închirierea este permisă3, însă ei au opinii diferite în ce priveşte 
condiŃiile în care sub-închirierea este permisă. 
   Conform Al-Rawdah al-Nadiyyah fi al-Fatawa al-Shar‘iyyah, 
publicat de Banca al-Faisal din Bahrain, sub-închirierea este permisă 
atât timp cât chiriaşul are acordul proprietarului4. 

Şeikhul Muhammad Salih al-Munajjid a spus că se poate sub-
închiria, cu excepŃia cazului în care este menŃionat în contract că sub-
închirierea este interzisă5. 

Economistul Taqi Usmani a spus că pentru sub-închiriere este 
nevoie de permisiunea proprietarului doar dacă în sub-închiriere bunul 
este folosit pentru alt scop decât cel pentru care a fost închiriat6.  

Şi şeikh-ul Ibn Uthaymin a permis sub-închirierea serviciilor şi a 
muncii7. 

ToŃi cei patru imami fondatori ai şcolilor de gândire islamică au fost 
de acord cu sub-închirierea, însă ei au avut opinii diferite în ce priveşte 

                                                 
1 Yusuf al-Qardawi, Permis şi interzis în islam, Liga Islamică şi Culturală din România, 
Bucureşti, România, pag. 265.   
 ,الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ,مصرف فيصل البحرين 2
http://www.isra.my/fatwas/topics/commercial-banking/financing/ijarah/item/173-
sublease.html  
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 284. 
 ,الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ,مصرف فيصل البحرين 4
http://www.isra.my/fatwas/topics/commercial-banking/financing/ijarah/item/173-
sublease.html  
5 http://islamqa.info/en/ref/34590  
6 Taqi Usmani, Musharakah and Mudarabah, 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/Ijarah.htm  
7 http://islamqa.info/en/ref/34590  
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preŃul sub-închirierii. Conform şcolilor şafi'i şi hanbali, sub-închirierea 
este permisă chiar şi în cazul în care aduce un profit. Imamul Abu 
Hanifa consideră profitul din sub-închiriere ca fiind nepermis (haram) 
şi că acest profit trebui dat de pomană (sadaqa)1. 
     Comitetul Permanent din Arabia Saudită a emis o fatwa în care 
afirmă că venitul revenit de pe urma sub-închirierii este permis, 
spunând că un chiriaş poate sub-închiria pe o sumă mai mică, egală sau 
mai mare decât valoarea chiriei pe care o plăteşte. Totuşi, Comitetul a 
pus unele condiŃii: perioada din contractul de sub-închiriere să nu fie 
mai lungă decât perioada din contractul iniŃial, chiriaşul nu poate să 
sub-închirieze dacă proprietarul a trecut în contract că nu permite sub-
închirierea, chiriaşul nu poate sub-închiria anumitor meserii, în funcŃie 
de cum au fost condiŃiile din contract2. 
    Tipurile de leasing 

Există mai multe tipuri de leasing, în funcŃie de ceea ce se 
închiriază, în funcŃie de modalitatea de plată şi în funcŃie de ce se 
întâmplă cu titul de proprietate. Tipurile principale ale Ijarah sunt: 
 
a. Închirierea bunurilor 

a.1. Ijarah taşghilie (Leasingul operaŃional) 
Leasingul operaŃional islamic nu diferă de leasingul operaŃional 

practicat în Occident. În acest tip de leasing, proprietarul închiriază 
bunul său pe o perioadă determinată de timp. După terminarea 
perioadei de timp, bunul rămâne tot în proprietatea celui care l-a dat în 
chirie. Acest tip de leasing este permis în islam, atât timp cât se respectă 
regulile de bază pentru închiriere3 (cel care închiriază să fie proprietarul, 
să nu se închirieze bunuri care se epuizează într-un singur proces de 
producŃie etc) 

 
 

                                                 
1 Taqi Usmani, Musharakah and Mudarabah, http://www.kantakji.com/ 
fiqh/Files/Finance/Ijarah.htm  
1 http://islamqa.info/en/ref/34590 
2 http://islamqa.info/en/ref/34590 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 289. 
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a.2. Ijarah tamwilie/muntahia bi-tamlik (Leasingul financiar 
islamic) 

Leasingul financiar mai este numit şi Ijarah muntahia bi-tamlik, în 
tracucere mot-a-mot: „Leasingul care se termină cu proprietatea”. Mai 
exact, în acest timp de leasing proprietarul închiriază bunul, iar la 
sfârşitul perioadei de leasing bunul iese din proprietatea furnizorului şi 
intră în proprietatea chiriaşului. Ijarah muntahia bi-tamlik mai poartă şi 
denumirea de Ijarah wa Iqtina1. Acest tip de leasing nu este unanim 
acceptat în lumea islamică. De exemplu, Corpul Superior al Consiliului 
SavanŃilor2 din Arabia Saudită (care conŃine nume sonore precum: 
şaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn ‘Abd-Allaah Aal al-Shaykh, şaykh Saalih al-
Lahaydaan, dr. Saalih al-Fawzaan, şaykh Muhammad ibn Saalih al-
‘Uthaymeen, şaykh Bakr ibn ‘Abd-Allaah Abu Zayd) consideră acest tip 
de leasig haram din trei motive principale3: 

− Este o combinaŃie de două tranzacŃii într-una şi există o 
contradicŃie între termenii celor două tranzacŃii. 

− Cel care închiriază include preŃul de achiziŃie al bunului în 
chiria lunară, iar chiraşul nu poate vinde bunul până la 
sfârşitul perioadei de leasing. Acest lucru poate genera 
multe dificultăŃi pentru chiriaş în cazul în care nu mai poate 
continua să plătească chiria până la sfârşitul perioadei de 
leasing. Un chiriaş în această situaŃie este într-un cerc 
vicios: nici nu poate plăti şi nici nu poate vinde bunul 
închiriat, pentru că nu este proprietatea lui. 

− Acest tip de leasing îi poate face pe mulŃi chiriaşi să se 
supra-îndatoreze şi este periculos şi pentru cei care dau în 
chirie, deoarece există ricul ca acei chiriaşi supra-îndatoraŃi 
să nu-Ńi mai plătească datoriile. 

     Totuşi, opinia că acest tip de leasing este interzis, este una izolată. 
Majoritatea savanŃilor musulmani consideră că acest tip de leasing este 
permis, cu anumite restricŃii. De obicei, firmele de leasing din Occident 
nu Ńin cont de aceste restricŃii. Musulmanii din Occident ar trebui să fie 

                                                 
1 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 31. 
 مجلس ھيئة كبار العلماء 2
3 http://islamqa.com/en/ref/14304  
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prudenŃi dacă apelează la aceste firme de leasing, deoarece majoritatea 
contractelor sunt haram şi se dovedesc a fi exploatative pentru chiriaşi. 
Consiliul European de Fatwa şi Cercetare printr-o decizie a recunoscut 
Ijarah muntahia bi-tamlik1.  
Consiliul de Fiqh Islamic din Arabia Saudită a recunoscut şi reglementat 
Ijarah muntahia bi-tamlik. Consiliul a definit acest tip de leasing ca: 

„Un contract (le leasing) prin care bunul devine 
proprietatea chiriaşului, cu condiŃia ca acesta să 
plătească toate ratele. Aceasta (intrarea în 
proprietate) se poate face printr-un contract separat 
sau printr-o promisiune de a da bunul, după ce 
chiriaşul a plătit chiria în întregime.”2 

Mai mult decât atât, Banca Islamică de Dezvoltare, aduce 
argumente în favoarea Leasingului Financiar în comparaŃie cu Leasingul 
OperaŃional. În leasingul operaŃional bunul este închiriat pentru 
perioade scurte de timp şi după terminarea acelei perioade bunul 
aparŃine tot proprietarului iniŃial. Asta poate face ca bunul să fie 
întrebuinŃat greşit şi iresponsabil de către chiriaş. În schimb, în 
leasingul financiar, la sfârşitul perioadei, chiriaşul devine proprietarul 
bunului. Asta determină chiriaşul să utilizeze bunul cu atenŃie, având 
grijă ca acesta să nu se deterioreze.3 

Băncile islamice din Malaezia până în SUA folosesc acest tip de 
leasing. MulŃumită reglementărilor AAOIFI4, au fost elaborate 
standarde şi proceduri pentru Ijarah muntahia bi-tamlik astfel încât să 
nu existe contracte folosite în paralel care sunt dependente unul de 
celălalt.  Paşii pentru acest tip de leasing sunt: 

1. Clientul merge la bancă şi spune ce bun doreşte să achiziŃioneze. 
Banca ia un avans de la client ca garanŃie, pentru a se asigura de 

                                                 
 الدورة العادية الثامنة عشرة للمجلس ا�وروبي ل�فتاء والبحوث المنعقدة بمدينة باريس بجمھورية فرنسا, قرار 18/3, 12008
http://e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=575  
2 Muhammad Hasan al-Jeezaani, Fiqh al-Nawaazil , 3/301, 
http://islamqa.com/en/ref/100797  
3 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
4 Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions 
 ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�سWمية
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credibilitatea clientului. Acest avans, cu permisiunea clientului, poate fi 
reinvestit de bancă sau, mai tarziu, poate fi considerat chirie în avans. 

2. Banca cumpără direct bunul sau numeşte un agent care să 
cumpere bunul în locul ei. 

3. Când bunul intră în proprietatea băncii, aceasta are dreptul să-l 
închirieze. 

4. Clientul începe să plătească chiria din momentul în care primeşte 
bunul. 

5. Dacă pe perioada leasingului clientul nu mai plăteşte chiria, 
banca îşi poate lua bunul înapoi sau clientul poate cumpăra bunul (la 
valoarea reziduală sau la valoarea de piaŃă1). 

6. În cazul în care totul decurge normal, la sfârşitul perioadei de 
leasing, dreptul de proprietatea poate trece de la furnizor la chiriaş în 3 
moduri:2: 

− Promisiunea băncii de a vinde bunul la sfârşitul perioadei 
de leasing. Banca face această promisiune la începutul 
perioadei. La sfârşitul perioadei se mai încheie un contract 
de vânzare-cumpărare prin care bunul trece în proprietatea 
clientului. Acest contract este doar o formalitate, doarece 
plata chiriei s-a făcut deja până la acest moment, iar banca 
şi-a amortizat deja cheltuielile. 

− Promisiunea că bunul va fi dat ca hibah (dar/cadou) la 
sfârşitul perioadei de leasing. 

− Promisiunea că bunul va fi dat ca hibah 
(dar/cadou)condiŃionat, la sfârşitul perioadei de leasing. 
Adică bunul este dat ca dar la sfârşitul perioadei de leasing, 
dar cu o condiŃie (condiŃia se trece în contract şi ar putea fi 
de exemplu: achitarea tranşelor de chirie restantă). 

 
 
 
 

                                                 
1 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 31, 32. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 292-294. 
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b. Închirierea muncii şi a serviciilor. 
Ijarah include orice formă de angajare a forŃei de muncă în 

schimbul unei recompense1. Cele mai des întâlnite sunt: salarizarea şi 
Jualah. 

Jualah este o formă de plată a serviciilor cuiva, în cazul întâmplării 
unui eveniment. Este ca şi cum angajatorul spune: „Te plătesc atât, dacă 
poŃi să faci cutare lucru. Dacă nu faci, atunci nu primeşti nimic”. Jualah 
este diferită de angajare, deoarece în cazul angajării, tipul de muncă şi 
salariul trebuie ştiute fară dubiu/Gharar2. 

Jualah este utilă atunci când este vorba de găsirea unei proprietăŃi 
pierdute, unde nu se ştie sigur dacă se poate sau nu să fie găsită. Totuşi 
cea mai mare aplicabilitate în zilele noastre are contractul Jualah în 
cazul agenŃilor de vânzări. Aceştia sunt plătiŃi în funcŃie de comision: 
dacă reuşesc să vândă, ei primesc o parte din valoarea vânzărilor, dacă 
nu reuşesc, atunci îşi irosesc resursele şi energia fără să primească nimic 
în schimb3. 
 

I.10. Ar-Rahnu 

În traducere din limba arabă, ar-Rahn înseamnă, gaj, garanŃie, 
promisiune.Aşa cum este folosit de băncile islamice, ar-Rahnu este 
înŃelegere prin care un bun se pune garanŃie pentru plata unei datorii. 
Ar-Rahnu este un instrument prin care persoane defavorizate pot avea 
acces uşor la fonduri. Ar-Rahnu îşi găseşte aplicabilitate mai ales în 
cazul micro-creditelor4. 
 
 
 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 279. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 490. 
3 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
4 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 33. 
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I.11. Wakalah 

 
     Wakalah se traduce din limba arabă ca „agenŃie”, iar wakil este 
„agentul”. Contractul de wakalah este de fapt contractul de agenŃie. În 
legea română acest contract este definit ca: 

„Contractul de agenŃie este contractul prin care o 

parte, denumita comitent, împuterniceşte în mod 

statornic cealalta parte, denumita agent fie să 

negocieze, fie atât să negocieze, cât şi să încheie 

contracte, în numele şi pe seama comitentului, în 

schimbul unei remuneraŃii, în una sau în mai multe 

regiuni determinate.”1 

Mai precis, o persoană desemnează pe cineva să îndeplinească o 
sarcină în locul ei2. Conform unei fatwa publicate de Banca Faisal din 
Bahrein, agentul poate să-şi facă treaba voluntar sau poate fi 
remunerat3.  
 

I.12. Qard Hasan 

 
În limba arabă „qard” înseamnă „împrumut”, iar „hasan” înseamnă 

„bun”. Deci „Qard Hasan” înseamnă „împrumut bun”. Qard Hasan este 
un tip special de credit în care clienŃii pot lua împrumut de la bancă şi 
restituie doar suma împrumutată, fără niciun adaos. Totuşi, clienŃii, 
doar dacă doresc, pot lăsă un adaos, ca semn de mulŃumire4. 

                                                 
1 Codul Civil, alin.1, art. 2072. 
2 Islamic Banks and Finance Division (IBFD) of the Islamic Development Bank (IDB), 
Islamic Financial Products, http://www.ibisonline.net/En/IslamicFinancialProducts 
/IslamicFinProducts.htm 
  ,الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ,مصرف فيصل البحرين 3
http://www.isra.my/fatwas/topics/commercial-banking/financing/wakalah/item/352-
agent-with-or-without-fees?.html 
4 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 35. 
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Băncile islamice folosesc acest tip de credit pentru împrumuturi pe 
termen scurt pentru clienŃii lor. Acest tip de împrumut îşi are 
legitimitatea chiar în Coran: 

„Dacă Îi veŃi face lui Allah un împrumut frumos, El 

(Allah) vi-l va da înapoi înmulŃit şi vă va ierta pe voi, 

căci Allah este MulŃumitor [şi] Blând [Şakur, Halim].”1 

II. Produse bancare islamice pentru deponenŃi 

  
   Băncile islamice, încă de la înfiinŃarea lor s-au confruntat cu două 
probleme importante: nefolosirea dobânzii şi atractivitatea. Aceste două 
probleme sunt în strânsă legătură. Pentru deponenŃi, băncile cu dobânzi 
mai mari sunt cele mai atractive, însă băncile islamice oferă dobândă 0. 
Acest lucru ar fi făcut ca singurele persoane care ar fi depus banii la 
bancile islamice să fie doar musulmanii pioşi care doreau să evite 
băncile convenŃionale, ceea ce ar fi însemnat un public foarte restrâns. 
Asta ar fi însemnat ca băncile islamice să rămână un sector de nişă în 
domeniu bancar. Totuşi, băncile islamice nu doar că au reuşit până în 
prezent să iasă din umbra sistemului bancar convenŃional, acestea au 
reuşit mai mult decât atât: în unele Ńări băncile islamice se prezintă ca o 
alternativă viabilă la băncile convenŃionale. În zilele noastre,  băncile 
islamice au reuşit să rezolve cele două mari probleme iniŃiale: Wadiah 
este rezolvarea problemei dobânzii, iar Mudaraba este rezolvarea 
problemei atractivităŃii. 
 

II.1. Wadiah 

 
    Wadiah este un tip de contract în care cineva păstrează în siguranŃă 
banii unei alte persoane. Practic, banca islamică garantează păstrarea în 
siguranŃă a banilor deponenŃilor. În acest tip de depozit banca islamică 

                                                 
1 Traducerea Coranului, sura Al-Taghabun (64), nr. 17. 
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se angajează să dea înapoi doar banii pe care i-au depus clienŃii, banca 
nefiind obligată să dea niciun ban în plus1.  
Aceasta nu înseamnă că banca islamică depune banii din Wadiah într-
un seif până când deponenŃii îşi iau înapoi banii. La depunerea banilor, 
în momentul întocmirii contractului, banca poate să-i ceară 
deponentului dreptul să-i utilizele banii în activităŃile ei2. În acest fel 
banca poate folosi depozitele ei, însă trebuie să se asigure că are banii 
necesari pentru deponenŃii care vor să-şi ridice banii. 
    În cazul depozitelor Wadiah, dacă doreşte, banca islamică poate  oferi 
hibah/daruri clienŃilor săi. Aceste daruri pot fi chiar şi sume de bani 
adăugate la valoarea depozitelor. Totuşi, darurile nu trebuie să devină 
un obicei3, adică să fie date la intervale repetate de timp, pentru că ar fi 
un fel de dobândă/Riba. De asemenea, aceste cadouri nu trebuie date 
preferenŃial. Hibah/Darurile trebuie date nediscriminatoriu tuturor 
clienŃilor care au acel tip de cont4. Această practică a datului 
hihab/darurilor este periculoasă şi trebuie tratată cu prudenŃă de 
băncile islamice. În dorinŃa lor de a concura cu băncile convenŃionale, 
băncile islamice sunt tentate să facă un obicei din acordarea 
hibah/darurilor. Acest lucru ar fi neislamic, deoarece hibah/darurile ar 
fi precum Riba/dobânda. Referitor la această problemă Ismail 
Aminuddin menŃiona: 

„(…) atât timp cât băncile islamice îşi menŃin această 

opinie (aceea de a da constant daruri), nu putem face 

diferenŃa între depozitele bancare convenŃionale şi cele 

islamice. Trebuie să luăm atitudine atunci când vine 

                                                 
1 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 47. 
2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 189. 
3 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 189. 
4 Ismail Aminuddin, 20 - Saving & Current Account Deposits (Wadiah, Mudharabah & 
Al-Qardh), www.islamicbankingway.com  
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vorba de depozite care trebuie să respecte normele 

Şariei.”1 

Băncile islamice folosesc contractul de Wadiah de obicei pentru 
conturile curente, acolo unde deponenŃii îşi pot retrage banii când 
doresc. Există şi cazuri în care Wadiah se foloşte şi pentru conturile la 
termen, unde deponenŃii îşi pot retrage banii doar după o anumită 
perioadă de la momentul depunerii2. 

II.2.  Mudaraba 

 
O bancă care nu oferă dobândă nu este atractivă pentru deponenŃi. 

Depozitele bazate pe contractul Wadiah, rezolvă problema dobânzii, în 
sensul că la aceste depozite nu se oferă dobândă. Însă Wadiah nu rezolvă 
problema atractivităŃii. Folosind principiul de Mudaraba, băncile 
islamice au rezolvat şi problema neatractivităŃii. Aceste bănci nu pot da 
dobândă la depozite, însă pot da o parte din profitul obŃinut în urma 
investirii banilor din depozite. Aşa că băncile islamice pot folosi 
contractul de Mudaraba pentru a-şi putea recompensa deponenŃii. În 
acest fel băncile islamice pot concura cu băncile convenŃionale. 

Atunci când banca semnează un contract de Mudaraba cu un 
deponent, deponentul este Rabb-ul Mal (finanŃatorul), iar banca este 
Mudarib-ul (cel care munceşte, investind banii în afaceri care să-i aducă 
profit). Mai exact, banca islamică investeşte banii deponenŃilor, iar apoi 
dă deponenŃilor o parte din profitul pe care l-a obŃinut din investiŃii3. 

Rata profitului4 care îi revine deponentului şi rata profitului care îi 
revine băncii se stabilesc în momentul creării depozitului. În urma 
investiŃiilor pe care le poate face banca poate avea sau nu profit. În cazul 
pierderilor, conform principiului de Mudaraba, pierderile de capital sunt 
suportate de deponent (rabb-ul mal), iar banca (mudarib) pierde munca 

                                                 
1 Ismail Aminuddin, 20 - Saving & Current Account Deposits (Wadiah, Mudharabah & 
Al-Qardh), www.islamicbankingway.com 
2 Salahuddin Ahmed, Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview, 
Editura A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2006, p. 47, 48. 
3 Ismail Aminuddin, 18 - Funding in Islamic Banking, www.islamicbankingway.com 
4 Partea din profitul 
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depusă. Datorită riscului mai ridicat, în comparaŃie cu depozitele unde 
se plăteşte dobândă, este indicat ca depozitele bazate pe Mudaraba să fie 
asigurate împotriva pierderilor. Evident că pentru a fi islamic, trebuie 
folosite doar asigurările islamice/Takaful1. Tot din cauza faptului că sunt 
mai riscante, pentru a face atractive depozitele bazate pe Mudaraba, 
băncile islamice oferă o rată a profitului mai ridicată decât rata 
dobânzilor practicată de băncile convenŃionale2. Băncile islamice 
folosesc principiul de Mudaraba în special pentru depozitele la termen, 
acolo unde deponenŃii îşi lasă banii pentru o anumită perioadă, timp în 
care banca poate investi banii în afaceri şi tranzacŃii comerciale pentru a 
obŃine profit. 

 

                                                 
1 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 
England, 2007, p. 188, 189. 
2 Ismail Aminuddin, 20 - Saving & Current Account Deposits (Wadiah, Mudharabah & 
Al-Qardh), www.islamicbankingway.com 
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CONCLUZII 
 
 
Oamenii trebuie să aibă libertatea de a-şi alege singuri sistemul 

economic în care vor să trăiască şi valorile sociale după care vor să-şi 
coordoneze viaŃa. Privitor la alegerea sistemului economic, profesorul 
universitar Marius Băcescu, de la Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, menŃiona: 

„Problema alegerii sistemului economic trebuie să fie un drept 

inalienabil al fiecărui popor şi al fiecărei Ńări. Şi tot fiecare 

popor şi fiecare Ńară sunt meniŃi să Ńină seama de condiŃiile 

interne şi tendinŃele internaŃionale.”1 

Sistemul economic islamic va rămâne pentru Ńările cu populaŃie 
majoritar musulmană un sistem de referinŃă. Deşi în multe dintre aceste 
Ńări sistemul se aplică pe alocuri la nivel microeconomic şi deloc la nivel 
macroeconomic sau, în altele, se aplică parŃial la nivel macro şi 
microeconomic, acesta continuând să rămână deziderat pentru 
majoritatea musulmanilor de pe planetă. 

Faptul că islamul, timp de o mie de ani, a dat naştere unor imperii 
măreŃe – care au reprezentat modele de cultură şi civilizaŃie la vremea 
lor – nu este deloc o întâmplare. Toate aceste imperii au fost ancorate în 
sistemul de valori islamice nu doar în domeniul economic, ci şi în 
domeniul juridic, administrativ şi militar. Evident că zilele de aur din 
vremea acestor imperii sunt deplânse de musulmanii de pe glob. Într-o 
lume în care civilizaŃia islamică este invadată de gândirea occidentală, şi 
este afectată de colonialism şi imperialism, într-o lume în care teritoriile 
acelei mari civilizaŃii de odinioară sunt încă sub ocupaŃie şi în care 
trebuie îndurată prezenŃa navelor militare străine în apele sale 

                                                 
1 Marius Băcescu, Angelica Băcescu-Cărbunaru, Macroeconomie şi Politici 
Macroeconomice”, Editura ALL Educational, Bucureşti, România, 1998, p.XXVII. 
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teritoriale, într-o lume în care poporul născut din acea civilizaŃie 
înfloritoare –cu o ilustră moştenire culturală– este văzut ca unul 
înapoiat, în această lume musulmanii au înŃeles că este nevoie să se 
întoarcă la propriile valori, inclusiv în domeniul economic, dacă vor să 
supravieŃuiască. 
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