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Introducere 
 
 

Cele mai grele clipe prin care 
trecem în această viaţă sunt fără îndoială,  
cele în care îi pierdem pe  cei  dragi. 

Moartea este o realitate de care nu 
poate fugi nicio vietate. Moartea 
reprezintă trecerea de la locul împlinirii 
faptelor la locul răsplăţii şi al socotelii. 

Această viaţă este locul în care omul 
poate împlini cât mai multe fapte bune 
pentru care va fi răsplătit atât în această 
viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. El are 
posibilitatea de a alege între bine şi rău, 
între a face fapte bune, a se supune 
poruncilor divine şi între a face rău şi a 
tăgădui divinitatea. Însă, odată ce vine 
clipa morţii, omul pierde ocazia de a mai 
face vreo alegere. Faptele lui sunt 
singurele care-l vor urma după moarte, 
conform celor relatate de profetul 
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Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): „Mortul este 
condus la cimitir de trei [lucruri]: 
familia, averea şi faptele sale. Două se 
întorc şi unul rămâne cu el. Familia şi 
averea se întorc şi rămân cu el doar 
faptele.”  

Cel care vrea să obţină răsplata lui 
Allah trebuie să se străduiască, atât timp 
cât este în viaţă, în primul rând să 
respecte stâlpii Islamului şi anume: 
rugăciunea zilnică, să postească în luna 
Ramadan, să plătească dania şi să meargă 
la Casa lui Allah, dacă are posibilitatea şi 
apoi să facă cât mai multe fapte bune, căci 
în Ziua de Apoi va fi judecat conform 
principiului după faptă şi răsplată. 
Fiecare va fi răsplătit pentru ceea ce a 
făcut:  

„Cel care urmează calea cea 
dreaptă o urmează numai pentru sine 
însuşi, iar cel care rătăceşte, rătăceşte tot 
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pentru sine însuşi. Şi nu va purta [un 
suflet] încărcat povara altuia...” (Surat 
Al-‛Isra’: 15).  

Dar ce se va întâmpla după moarte? 
Cei care sunt în viaţă îşi pot ajuta morţii? 
Ce le mai poate fi util în mormânt? 

M-am gândit să pregătesc această 
broşură cu scopul de a le arăta celor ai 
căror apropiaţi au părăsit această viaţă 
cum să-i ajute într-un mod permis de 
religia islamică, dat fiind că numai aşa le 
pot fi de folos. În zilele noastre este 
evidentă îndepărtarea de religie şi 
ignoranţa în ceea ce priveşte cultura 
islamică. Unii oameni apelează la fapte 
interzise în Islam sau alunecă în erezii 
pentru a-şi comemora morţii, fără să ştie 
că aceste lucruri nu numai că nu-i sunt de 
folos decedatului, ba chiar îl deranjează. 
Din acest motiv am ţinut să dau şi câteva 
exemple de obiceiuri din viaţa religioasă 
a comunităţii musulmane din Dobrogea, 
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care nu au o bază în sursele principale ale 
Islamului: Coranul şi Sunnah.  

Îi cer Bunului Allah să primească 
această faptă modestă şi sper ca această 
cărticică să fie utilă celor care o vor citi.  

 
 

Cherim Enghin 
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Realitatea morţii 
 

Fiecare om va gusta moartea 
 
 „Fiecare suflet trebuie să guste 
moartea. Noi vă încercăm cu răul şi cu 
binele, în chip de ispită, şi la noi vă veţi 
întoarce.” (Surat Al-‛Anbiya’: 35). 
  Majoritatea oamenilor cred că, dacă 
nu vorbesc despre un lucru pe care nu-l 
doresc sau le este frică de el, îl 
îndepărtează. Adevărul este că moartea îl 
aşteaptă pe fiecare dintre noi. Faptul că 
pe zi ce trece ne apropiem mai mult de 
moarte este unul dintre subiectele la care 
mulţi dintre noi evită să se gândească. 

„Spune: «Moartea de care fugiţi vă 
va ajunge pe voi! Apoi veţi fi aduşi la Cel 
care le cunoaşte atât pe cele nevăzute, cât 
şi pe cele văzute, şi care vă va vesti vouă 
ceea ce aţi săvârşit.»” (Surat Al-‛Ahzab: 
16). 
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 Mintea omului este preocupată cu 
probleme de genul: la ce şcoală voi 
învăţa, unde voi munci, cu ce mă voi 
îmbrăca, ce voi mânca... Toate acestea 
sunt mai importante pentru oameni. 
Pentru că el crede că viaţa înseamnă doar 
ele. Omul se gândeşte că este prea tânăr 
pentru a muri şi că va trăi pe puţin încă 
cincizeci-şaizeci de ani; n-ar vrea să se 
gândească aşa de tânăr la lucruri triste. 
Nimeni nu are garanţia că va trăi în 
următoarea secundă. În fiecare moment 
aflăm despre moarte din ziare, de la 
televizor, chiar şi din ceea ce se petrece în 
apropierea noastră. Cu toate acestea nu 
ne gândim că şi pe noi ne poate aştepta 
un astfel de sfârşit.  
 
Ce se întâmplă după ce murim? 
 
 Din momentul în care am murit 
întrerupem relaţia cu corpul nostru. 
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Corpul neînsufleţit este cărat de alţii. 
Apoi este spălat, înfăşurat în pânze albe şi 
aşezat în sicriu.I se sapă groapa în care va 
fi îngropat. După terminarea rugăciunilor 
de la moschee este dus la cimitir unde 
este îngropat. La căpătâi i se aşează o 
piatră pe care i se scrie numele, 
prenumele, anul naşterii şi cel al 
decesului. Astfel se termină toate 
formalităţile de înmormântare. La început 
vor fi mulţi cei care îi vor vizita 
mormântul, dar, după un timp, vizitatorii 
vor trece numai o dată pe an; după o altă 
perioadă de timp, omul va fi uitat de tot. 
 
Ce se întâmplă sub pământ? 
  
 În timp ce oamenii îşi continuă 
viaţa, corpul neînsufleţit din pământ şi-a 
început procesul de degradare. Bacteriile 
îşi îndeplinesc rolul. De acum nu va mai 
avea şansa să se întoarcă printre cei vii 



10 

 

nici măcar pentru o secundă. Nu va mai 
putea să se întâlnească cu prietenii, să se 
distreze şi nici să-şi vadă familia. 
 Pe scurt, corpul căruia îi spuneam 
„eu” va avea un final tragic. Dacă Allah 
ar fi vrut, ar fi fost posibil ca acest lucru 
să nu se întâmple. Dar şi în aceasta se află 
o mare înţelepciune. 
 Omul trebuie să se gândească 
neîncetat că nu este doar un corp, ci este 
compus şi dintr-o parte sufletească. 
Corpul nostru este asemenea unei haine 
împrumutate pentru scurt timp. 
Meditând la felul în care va sfârşi corpul 
nostru, ar trebui să nu muncim numai 
pentru el, ci şi pentru suflet.  
 Acest corp se va transforma în 
pământ într-o zi şi poate că această zi e 
foarte aproape. Aproape toţi ne gândim 
că moartea este departe de noi. Moartea 
ne poate aştepta oricând, pe stradă sau 
când dormim în paturile noastre. Trăind 
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fericit azi, mâine poţi fi unul dintre 
subiectele unei tragedii din ziare. Allah 
ne spune în Coranul cel Nobil că nu 
putem fugi de moarte: 
 „Când au venit la voi de deasupra 
voastră şi de sub voi şi când ochii voştri 
au fost tulburaţi şi inimile v-au ajuns la 
gât şi v-aţi făcut voi fel de fel de gânduri 
în privinţa făgăduinţei lui Allah...” (Surat 
Al-‛Ahzab: 10). 
  
 Podoabele acestei lumi – cele care ne fac 
să uităm de moarte 
 
 Fiecare om are câteva obiective pe 
care vrea să le atingă în timpul vieţii: 
bogăţie, respect, soţie (soţ), copii. Iar toate 
eforturile omului sunt canalizate pentru a 
le atinge. Aceşti oameni vor afla poate 
prea târziu că şi-au trăit viaţa în zadar. 
Atunci vor constata că singurul adevăr al 
acestei lumi este Allah, iar scopul creării 
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noastre este de a-L adora pe El.  În Coran 
Allah spune: „Frumoasă a fost făcută să 
pară în ochii oamenilor dragostea pentru 
cele jinduite, cum sunt muierile, 
progeniturile, comorile îngrămădite de 
aur şi argint, caii de rasă aleasă, cirezile 
de vite şi ogoarele înverzite. Acestea sunt 
plăcerile vieţii celei pământeşti, în vreme 
ce la Allah este buna întoarcere.” (Surat 
‛Ali ‛Imran: 14). 

Toate bogăţiile pe care le posedăm 
sunt încercări pentru noi. Trebuie să-L 
adorăm pe Cel care este adevăratul 
Stăpân al întregului univers şi să-I 
mulţumim. 
 Allah ne-a promis că, dacă vom 
respecta anumite reguli în această viaţă, 
în Viaţa de Apoi vom fi răsplătiţi cu 
bogăţii mult mai frumoase. 
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Pregătirea pentru Lumea de Apoi 
 
 Acest pământ este locul unde 
sufletele noastre se educă. Allah i-a dat 
fiecăruia dintre noi anumite 
responsabilităţi şi i-a prescris limitele. 
Omul trebuie să îndeplinească poruncile 
lui Allah şi să se ferească de lucrurile 
interzise. Îndeplinind poruncile lui Allah 
şi ferindu-ne de lucrurile interzise ne vom 
înălţa sufletul şi ne vom dezvolta mintea. 
Omul trebuie să înveţe să aibă răbdare în 
orice situaţie şi să ceară ajutor numai de 
la Allah. Coranul ne învaţă să medităm 
asupra Măreţiei lui Allah, privindu-I 
creaţiile, să-L iubim, să ne fie frică de El. 
Atunci vom ajunge la credinţa pură în El. 
 Pe scurt, acestea sunt misterele 
lumii noastre, testele noastre. În funcţie 
de nota obţinută la examen, omul va trece 
în lumea veşnică din Rai sau din Iad. 
Nimeni nu are nicio ştiinţă şi nici măcar 



14 

 

un indiciu cu privire la momentul 
încheierii examenului. Moartea este astfel 
descrisă în Coran: 
 „Niciun suflet nu va putea muri 
fără de voia lui Allah, după sorocul 
scris.” (Surat ‛Ali ‛Imran: 145). 
 Termenul fiecăruia este diferit; el 
poate fi mai lung sau mai scurt. În medie, 
omul trăieşte 70-80 de ani. Aşa că în loc să 
mai facem socoteli cât timp vom mai trăi, 
mai bine să  trăim exact aşa cum Allah ne 
recomandă în Coran. Dacă nu, atunci 
vom pierde  şansa de a fi în Rai şi nu va fi 
bine pentru sufletele noastre. Cel care 
eşuează la acest examen va intra în Iad, 
loc în care va fi pedepsit veşnic. De aceea 
fiecare secundă petrecută pe pământ, fără 
să facem ceva pentru Allah, este încă un 
pas care ne duce spre pedeapsa eternă. 
Acesta trebuie să fie scopul vieţii noastre. 
Aşa cum ne pregătim din timpul verii 
pentru iarnă, aşa ar trebui să ne pregătim 
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de acum pentru viaţa de după moarte. 
Pentru că, la un moment dat, aceasta se 
va întâmpla: „O, voi cei care credeţi, fiţi 
cu frică de Allah! Fiecare suflet să bage de 
seamă ce trimite înainte pentru ziua de 
mâine! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah 
este bine ştiutor a tot ceea ce faceţi voi. 
Nu fiţi ca aceia care L-au uitat pe Allah 
şi pe care El i-a făcut de aceea să uite de 
ei înşişi! Aceştia sunt nelegiuiţii.” (Surat 
Al-Haşr: 18-19). 
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Condiţiile acceptării faptelor 
de către Allah Preaînaltul 

 
1) Să fie conform legislaţiei 

islamice. 
Imamul Muslim a relatat că profetul 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care 
face o faptă care nu ne aparţine [care nu 
aparţine legislaţiei islamice], atunci 
[acea faptă] este respinsă.” 

De asemenea, profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Allah este Cel Bun, 
iar El nu primeşte decât ceea ce este 
bun.”  

Cel care vrea să obţină răsplată 
trebuie să împlinească fapte permise de 
legislaţia islamică, conform Coranului şi 
practicii profetului Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 
Rugăciunea, postul şi toate ritualurile de 
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adorare trebuie împlinite aşa cum le-a 
împlinit profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 
Nu se cuvine ca musulmanul să 
contrazică Sfântul Coran şi tradiţia 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), vrând să obţină o 
răsplată şi mai mare. 

Enes ibn Malik (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Au venit trei 
persoane la casa Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
pentru a întreba despre ritualurile lui de 
adorare. Când au aflat răspunsurile la 
întrebări au spus: «Noi nu vom putea 
ajunge la rangul Profetului. Allah i-a 
iertat lui toate păcatele trecute şi 
viitoare.» Unul dintre ei a spus: «În ceea 
ce mă priveşte eu mă rog toată noaptea». 
Al doilea a spus: «Eu postesc în fiecare 
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zi.» Al treilea a spus: «Eu m-am izolat de 
femei şi nu mă căsătoresc.» Când 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) i s-a spus ce s-a 
întâmplat, el a zis: «Jur pe Allah că sunt 
cel mai evlavios şi mai cu frică de Allah 
[mai mult decât ei], însă eu mă rog, dar 
şi dorm, uneori postesc, alteori nu şi mă 
căsătoresc cu femeile. Aceasta este 
tradiţia mea, iar cine nu urmează tradiţia 
mea nu mă urmează deloc.»“  

De asemenea, nu se permite ca 
musulmanul să săvârşească o faptă 
interzisă vrând să facă un bine. În Islam 
scopul nu scuză mijloacele. Dacă vrei să 
faci un bine şi să primeşti răsplată, 
trebuie să foloseşti mijloace permise 
pentru un scop permis. De exemplu: nu 
se permite plătirea recitării Coranului 
pentru a-l ajuta pe unul dintre decedaţi, 
pentru că această faptă contrazice 
învăţăturile Islamului. 
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2) Să fie împlinită numai pentru 
mulţumirea lui Allah Preaînaltul. 

Musulmanul ar trebui să-şi 
dorească prin fiecare faptă, prin fiecare 
clipă trăită, obţinerea mulţumirii lui 
Allah. Cel care nu intenţionează prin 
împlinirea unei fapte bune obţinerea 
răsplăţii şi mulţumirii lui Allah este în 
pierdere; de exemplu, îşi împlineşte 
rugăciunea de ochii lumii, aceasta nefiind 
acceptată de Allah. 

Următoarea relatare a profetului 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) ne arată că intenţia 
este cea care face deosebirea între acţiuni, 
iar cele mai frumoase fapte îl pot conduce 
pe om în foc în cazul în care acesta nu şi-a 
dorit prin împlinirea lor mulţumirea lui 
Allah Preaînaltul. 

Abu Hureirah (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe 
profetul Muhammed (Pacea şi 
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binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că 
a spus: «Printre primii oameni care vor 
intra în foc în Ziua Judecăţii este şi cel 
care şi-a dat viaţa pe calea lui Allah. 
Acesta va fi adus şi Alalh îl va întreba: 
Ce-ai făcut în timpul vieţii? Acesta va 
spune: Am luptat pentru cauza Ta până 
ce am căzut martir. Atunci Allah îi va 
spune: Ai minţit! Tu ţi-ai pierdut viaţa 
pentru a se spune despre tine că eşti 
viteaz, ceea ce s-a şi întâmplat. Apoi se 
va porunci şi va fi târât pe faţă până ce 
va fi aruncat în foc. Cel care a învăţat 
ştiinţa şi Coranul şi i-a învăţat pe ceilalţi 
va fi adus şi Allah îl va întreba: Ce-ai 
făcut pentru Mine în timpul vieţii? 
Acesta va spune: Am învăţat ştiinţa şi 
Coranul şi i-am învăţat pe ceilalţi. 
Atunci Allah îi va spune: Ai minţit! Tu 
ai învăţat pentru a se spune despre tine 
că eşti învăţat şi ai citit Coranul pentru a 
se spune despre tine că eşti recitator, 
ceea ce s-a şi întâmplat. Apoi se va 
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porunci şi va fi târât pe faţă până ce va fi 
aruncat în foc. Cel pe care Allah l-a 
înzestrat cu averi şi le-a cheltuit pentru 
Allah va fi adus şi Allah îl va întreba: 
Ce-ai făcut pentru Mine în timpul vieţii? 
Acesta va spune: Am cheltuit averea 
pentru Tine. Atunci Allah îi va spune: 
Ai minţit! Tu ai cheltuit averea pentru a 
se spune despre tine că eşti darnic, ceea 
ce s-a şi întâmplat. Apoi se va porunci şi 
va fi târât pe faţă până ce va fi aruncat în 
foc.»” (Hadis cules de Muslim). 

Allah Preaînaltul a spus în Sfântul 
Coran: 

„Spune: «Într-adevăr, Rugăciunea 
mea, ritualurile mele de adorare, viaţa 
mea şi moartea mea Îi aparţin lui Allah, 
Stăpânul lumilor!” (Surat Al-An’am: 
163).  

De asemenea, imamul Bukhari a 
relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Faptele stau în intenţii. Fiecare 
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om va primi răsplata în funcţie de 
intenţie. Cel care a emigrat cu intenţia 
de a câştiga bogăţiile acestei vieţi sau de 
a se căsători cu o femeie va primi ceea ce 
a intenţionat.” 

Exemplu: intenţia transformă 
faptele obişnuite în ritualuri de adorare. 
Astfel, cel care are intenţia, înainte de a se 
căsători, de a obţine mulţumirea lui Allah 
este răsplătit pentru această intenţie şi 
transformă căsătoria într-un act de 
adorare. 
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Fapte ce-i folosesc celui 
decedat 

 
Faptele ce-i sunt de folos celui 

decedat, după părăsirea acestei 
vieţi, sunt de două feluri: 
 

I. Faptele împlinite de către cel 
decedat înainte de a părăsi 
această viaţă; 

 
II. Faptele împlinite de alţii şi 

dăruite ca pomană celui decedat. 
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I. Faptele împlinite în timpul 
vieţii de către cel decedat (înainte 
de a părăsi această viaţă). 
 

În foarte multe versete din Sfântul 
Coran, Allah Cel Drept ne vorbeşte 
despre faptele bune, despre păcate şi 
despre faptul că ele se înregistrează în 
cartea faptelor a fiecărui om în parte, 
indiferent de mărimea lor. În consecinţă, 
fiecare om va fi judecat şi răsplătit sau 
pedepsit în funcţie de ceea ce a făcut în 
această viaţă: 

„Iar cine împlineşte un bine cât un 
grăunte îl va vedea; iar cine împlineşte un 
rău cât un grăunte îl va vedea.” (Surat 
Az-Zalzala: 78). 

De asemenea, relatările Profetului 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) confirmă şi detaliază Coranul 
în sensul că ne prezintă faptele care îi vor 
fi de folos musulmanului decedat:  
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 „În Islam, cine iniţiază o 
acţiune bună primeşte răsplata 
împlinirii ei şi răsplata celor care au 
împlinit-o după el, fără să i se scadă 
răsplata; iar cine, iniţiază o acţiune rea 
primeşte păcatul pentru săvârşirea ei şi 
păcatul celor care l-au împlinit după el, 
fără să scadă din aceasta ceva.” (Hadis 
relatat de Muslim). 

 „Când moare fiul lui Adam 
nu i se mai scrie nicio faptă în afară de 
trei lucruri: pomana dăinuitoare, ştiinţa 
folositoare şi copilul drept-credincios 
care se roagă pentru el.” (Hadis relatat de 
Bukhari și Muslim). 

 „Drept-credinciosului îi sunt 
de folos odată cu moartea sa următoarele 
fapte: ştiinţa pe care a transmis-o şi a 
răspândit-o mai departe, copilul drept-
credincios pe care l-a lăsat în viaţă, 
Coranul pe care l-a lăsat ca moştenire, 
moscheea pe care a construit-o, casa pe 
care a construit-o pentru drumeţi, râul 
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căruia i-a croit drumul sau pomana pe 
care a dat-o când era în viaţă.” (Ibn 
Majeh). 
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Conform Coranului şi relatărilor 

Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) următoarele fapte 
ale celui decedat îi sunt folositoare şi 
după moarte: 
 
1) Faptele bune pe care le-a început 
decedatul în timpul vieţii şi le-a lăsat 
nefinalizate; 
2) Efectele - ,,urmele” faptelor  
decedatului făcute în această viaţă; 
3) Pomana dăinuitoare; 
4) Ştiinţa folositoare; 
5) Faptele copiilor săi drept-credincioi. 
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1. Faptele bune pe care le-a început 
decedatul în timpul vieţii şi le-a lăsat 
nefinalizate 
 

Omul începe să facă unele fapte în 
timpul vieţii şi reuşeşte să le şi aducă la 
bun sfârşit. Fără îndoială că acest gen de 
fapte îi vor fi de folos după moartea sa, 
conform celor spuse de Bunul Allah în 
Sfântul Coran:  

„Iar cine împlineşte un bine cât un 
grăunte îl va vedea; iar cine împlineşte un 
rău cât un grăunte îl va vedea.” (Surat 
Az-Zalzala: 78). 

Însă sunt fapte pe care omul le 
începe în timpul vieţii după care trece în 
cealaltă viaţă fără să reuşească să 
desăvârşească ceea ce începuse. Unele 
dintre aceste fapte continuă să-i 
folosească decedatului chiar şi după 
moartea sa. De exemplu, cel care a 
început construcţia unei moschei, dar nu 
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a finalizat-o în timpul vieţii, se va bucura 
de folosul şi răsplata acestei fapte în 
funcţie de cât efort a depus, chiar şi după 
moartea sa.  
 
2. Efectele - ,, urmele” faptelor 
decedatului făcute în această viaţă. 

 
Pe lângă faptele împlinite în timpul 

vieţii se vor înregistra şi urmările pe care 
le-a lăsat omul în această viaţă, adică 
faptele ale căror efecte persistă chiar şi 
după decesul omului şi pentru care acesta 
va fi răsplătit sau pedepsit în funcție de 
felul lor. Allah Preaînaltul a spus în 
Sfântul Coran:  „Numai Noi îi înviem pe 
cei morţi şi scriem ceea ce au făcut ei mai 
înainte, ca şi urmele lor, şi toate lucrurile 
le-am numărat într-o carte limpede.” 
(Surat Ya-Sin: 13).  
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Imamul Ibn Kesir comentează astfel 
acest verset: „Se scriu faptele pe care le-au 
făptuit ei înşişi şi de asemenea se scriu 
urmele pe care le-au lăsat după ei. Dacă 
acestea au fost bune se scriu fapte bune 
iar dacă sunt rele se scriu fapte rele.” 

Astfel, cei care i-au dus pe alţii în 

rătăcire sau i-au îndrumat către ceea ce 
este urât şi ruşinos vor purta atât păcatul 
lor, cât şi păcatele celor care i-au dus în 
rătăcire: 

„Şi cei care nu cred le zic acelora 
care cred: «Urmaţi calea noastră, iar noi 
vom purta păcatele voastre! Însă ei nu 
vor purta nimic din păcatele lor, căci ei 
sunt mincinoşi. Ci ei vor purta poverile 
lor şi alte poveri împreună cu poverile 
lor, iar în Ziua Învierii vor fi ei întrebaţi 
despre ceea ce au născocit.” (Surat Al-
„Ankabut: 12). 
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În ceea ce priveşte urmele faptelor 
lăsate de decedat în această viaţă avem 
trei categorii de oameni: 
 

- Cei care n-au lăsat niciun fel de 
urme în această viaţă. Aceştia vor fi 
judecaţi după faptele pe care le-au 
împlinit până în clipa morţii: 
„Iar cine împlineşte un bine cât un 

grăunte îl va vedea; iar cine împlineşte un 
rău cât un grăunte îl va vedea.” (Surat 
Az-Zalzala: 78). 
 

- Cei care au lăsat urmări rele. 
Acestora li se vor trece în balanţă 
păcatele, chiar şi după deces, atâta 
timp cât urmele faptelor sale rele au 
efect asupra celorlalţi în viaţa 
lumească. 
Conform acestui principiu, aşa cum 

cel care îndrumă către o faptă bună 
primeşte răsplată, aşa şi cel care îndrumă 
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către o faptă rea primeşte păcate. Astfel, 
cel care iniţiază o acţiune urâtă primeşte 
păcatul tuturor celor care săvârşesc acel 
păcat după el, aşa cum a spus şi profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): „... în Islam, cine 
iniţiază o acţiune rea primeşte păcatul 
pentru săvârşirea ei şi păcatul celor care 
l-au împlinit după el, fără să scadă din 
acesta ceva.” 

În acest sens, profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) ne-a dat ca exemplu pe unul 
dintre fiii lui Adam care a ucis pentru 
prima oară un suflet pe nedrept: „Nu este 
ucis vreun suflet pe nedrept fără să i se 
scrie şi fiului lui Adam o parte din acest 
păcat, deoarece a fost primul care a 
iniţiat omorul.” (Hadis relatat de 
Bukhari).  

Un alt exemplu se referă la cel care 
îşi îndrumă prietenii la consumul de 
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alcool. Acesta va primi păcatul acelora 
care consumă alcool, chiar şi după deces, 
atât timp cât îndrumarea lui are efecte 
asupra celor pe care i-a îndrumat.  

După cum se observă, urmările 
faptelor pot avea efecte mai grave decât 
faptele în sine, căci păcatul săvârşit 
individual nu mai are efecte, însă 
îndemnul la păcat sau iniţierea unui păcat 
are efecte asupra celorlalţi. 
  

- Cei care au lăsat după ei ,,urme” 
bune. Acestora li se vor trece în 
balanţă faptele bune, chiar şi după 
deces, atâta timp cât ,,urmele” 
faptelor lor bune au efect asupra 
celorlalţi în viaţa lumească.  
Un exemplu în această categorie 

este al celui care îi învaţă pe oameni să 
facă rugăciune, îi învaţă să recite din 
Coran sau îi face pe alţii să îmbrăţişeze 
Islamul. Răsplata acestor fapte se va scrie 
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atât celor care le-au împlinit, cât şi celor 
care le-au arătat, fără să li se scadă din 
răsplata lor, aşa cum a spus profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) în următoarea 
relatare: „Cine iniţiază în Islam o faptă 
bună primeşte răsplata împlinirii ei şi 
răsplata celor care au împlinit-o după el, 
fără să i se scadă răsplata.” 
 
 3. Pomana dăinuitoare. 
 

„Când moare fiul lui Adam nu i se 
mai scrie nicio faptă în afară de trei 
lucruri: pomana dăinuitoare, ştiinţa 
folositoare şi copilul drept-credincios 
care se roagă pentru el.” (Hadis relatat de 
Bukhari şi Muslim). 

„Drept credinciosului îi sunt de 
folos odată cu moartea sa următoarele 
fapte: ştiinţa pe care a transmis-o şi a 
răspândit-o mai departe, copilul drept-
credincios pe care l-a lăsat în viaţă, 
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Coranul pe care l-a lăsat ca moştenire, 
moscheea pe care a construit-o, casa pe 
care a construit-o pentru drumeţi, râul 
căruia i-a croit drumul sau pomana pe 
care a dat-o când era în viaţă.” (Ibn 
Majeh). 

Pomana dăinuitoare este pomana 
care are continuitate, spre deosebire de 
pomana temporară ale cărei efecte sunt 
de moment. De exemplu: a da de 
mâncare nevoiaşilor nu este o pomană 
dăinuitoare, pentru că folosul ei este de 
moment. În cele ce urmează vom 
prezenta câteva tipuri de pomană 
dăinuitoare: 

- Construirea moscheilor. Bunul 
Allah ne spune în Sfântul Coran:  

„Într-adevăr că nu ridică moscheile 
lui Allah decât cei care cred în Allah şi în 
Ziua de Apoi.” (Surat At-Tawba: 18). 

Iar profetul Muhammed (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
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ne spune într-o relatare: „Cine Îi ridică 
lui Allah o moschee Allah îi ridică lui o 
casă în Paradis.” 

- Construirea de orfelinate sau case 
pentru nevoiaşi şi bătrâni. 

- Construirea de fântâni acolo unde 
este nevoie.  

- Realizarea unui drum sau 
înlăturarea obstacolelor de pe drum. 

- Plantarea de copaci. Profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Un 
musulman face pomană atunci când 
plantează sau seamănă o cultură din care 
se hrănesc păsările, omul şi animalele.” 

- Înfiinţarea de cabinete medicale 
sau policlinici gratuite pentru săraci. 

- Donarea gratuită de organe (în 
timpul vieţii sau după deces). 

- Construirea centrelor islamice. 
- Tipărirea cărţilor. 
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4. Ştiinţa folositoare. 
 

„Când moare fiul lui Adam nu i se 
mai scrie nicio faptă în afară de trei 
lucruri: pomana dăinuitoare, ştiinţa 
folositoare şi copilul drept-credincios 
care se roagă pentru el.” (Hadis relatat de 
Bukhari şi Muslim). 

„Drept-credinciosului îi sunt de 
folos odată cu moartea sa următoarele 
fapte: ştiinţa pe care a transmis-o şi a 
răspândit-o mai departe, copilul drept-
credincios pe care l-a lăsat în viaţă, 
Coranul pe care l-a lăsat ca moştenire, 
moscheea pe care a construit-o, casa pe 
care a construit-o pentru drumeţi, râul 
căruia i-a croit drumul sau pomana pe 
care a dat-o când era în viaţă.” (Ibn 
Majeh). 

Prima ştiinţă folositoare este ştiinţa 
legislaţiei islamice care îi poate fi de folos 
decedatului în următoarele cazuri: 
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- Decedatul  a fost dintre cei care au 
studiat ştiinţele islamice şi i-a învăţat la 
rândul său pe alţii. Aceasta este una 
dintre cele mai folositoare fapte pentru 
cel decedat. Ar trebui ca aceia ai căror 
copii au studiat religia islamică sau au 
participat la cursuri de religie sau de 
Coran să fie bucuroşi, pentru că acestea 
sunt lucrurile care le vor fi într-adevăr de 
folos; ar trebui ca noi să încercăm să ne 
învăţăm religia şi să-i învăţăm şi pe 
copiii noştri dacă dorim o răsplată 
neîntreruptă. 

- A participat la construcţia unui 
centru sau a unei clase în care se învaţă 
religia şi ştiinţele acesteia. 

- A suportat taxa de şcolarizare a 
celor care vor să studieze, dar nu au 
posibilităţi materiale. 

- I-a ajutat pe învăţaţii sau imamii 
care servesc cauza Islamului şi nu sunt 
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salariaţi sau sunt salariaţi, dar nu au un 
trai decent. 

- A organizat cursuri de învăţare şi 
recitare a Coranului. 

- A scris sau a participat la tipărirea 
cărţilor cu conţinut islamic. 

- A participat la apariţia 
materialelor despre Islam, indiferent de 
suportul acestora. 

- A împărţit materiale cu conţinut 
islamic. 

 
5. Copilul drept-credincios care se roagă 
pentru cel decedat. 
 

„Şi Domnul tău a orânduit să nu-L 
adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi 
frumos cu părinţii voştri, iar dacă 
bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau 
pe amândoi lângă tine, nu le ziceţi lor: 
«Of» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor 
vorbe cuviincioase. şi din îndurare 
coboară pentru ei aripa smereniei şi 
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îndurării şi spune: «Doamne, fii îndurător 
cu ei, căci ei m-au crescut când am fost 
mic!»” (Surat Al-‛Isra’: 23-24). 

„Când moare fiul lui Adam nu i se 
mai scrie nicio faptă în afară de trei 
lucruri: pomana dăinuitoare, ştiinţa 
folositoare şi copilul drept-credincios 
care se roagă pentru el.” (Hadis relatat de 
Bukhari și Muslim). 

„Drept-credinciosului îi sunt de 
folos odată cu moartea sa următoarele 
fapte: ştiinţa pe care a transmis-o şi a 
răspândit-o mai departe, copilul drept-
credincios pe care l-a lăsat în viaţă, 
Coranul pe care l-a lăsat ca moştenire, 
moscheea pe care a construit-o, casa pe 
care a construit-o pentru drumeţi, râul 
căruia i-a croit drumul sau pomana pe 
care a dat-o când era în viaţă.” (Ibn 
Majeh). 

„Bunul Allah îi va ridica nivelul 
robului în Rai şi acesta va întreba: 
«Pentru ce am primit acest lucru?» I se 
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va răspunde: «Datorită rugii copilului 
tău pentru tine.»” (Hadis cules de Al-
Bayhaki, Ahmed și At-Tabarani). 

Copilul drept-credincios, fie el băiat 
sau fată, le poate fi de folos părinţilor 
dacă se roagă pentru ei, căci prin părinţi 
au fost aduşi la viaţă. Dacă părinţii au 
ştiut să-şi educe copiii în spiritul 
învăţăturilor Islamului, aceştia vor  
culege roadele acestei educaţii atât în 
această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. 
Astfel şi părinţii decedaţi primesc  
răsplata rugăciunii pe care o împlineşte, a 
postului pe care îl ţine, a pomenii pe care 
o dăruieşte şi a oricărei fapte bune pe care 
o face copilul lor. Islamul le porunceşte 
copiilor să se comporte frumos cu 
părinţii, să nu-i supere nici măcar prin 
rostirea cuvântului „of” şi să fie 
îndurători cu ei, mai ales la bătrâneţe, iar 
după moartea lor ne porunceşte să ne 
rugăm pentru iertarea lor:  
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„Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei 
m-au crescut când am fost mic!”. (Surat 
Al-‛Isra’: 23-24). 

În prezent, unii copii nu-şi mai 
respectă şi nu-şi mai ascultă părinţii, ba 
chiar se comportă foarte urât cu ei; odată 
cu moartea părinţilor se bucură  că  vor 
intra în posesia bunurilor lor. Fără 
îndoială că acesta nu este un 
comportament islamic. Pe altă parte, 
părinţii nu-şi educă copiii în spiritul 
Islamului, dar când aceştia cresc au 
pretenţia să-i asculte şi să se roage pentru 
ei după moarte.  

Unii părinţi îi pregătesc pe copiii lor 
în toate domeniile acestei vieţi, mai puţin  
în cel religios, crezând că acesta din urmă 
nu este folositor. Astfel, copiii ajung 
ingineri, doctori sau directori, însă omit 
cel mai important lucru: credinţa în Allah. 
În zadar cunoşti toate aspectele acestei 
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vieţi, dacă nu-ţi cunoşti Stăpânul, pe Cel 
Care te-a creat şi la Care te vei întoarce. 

Aşadar, dacă vrem ca şi copiii noştri 
să ne fie de folos atunci când vom ajunge 
în mormânt, trebuie să avem mare grijă 
de educaţia lor, căci ei vor face ceea ce   
le-am arătat şi ceea ce au văzut la noi, 
precum zice proverbul: „Omul culege 
ceea ce a semănat.” Unii învăţaţi 
musulmani îi consideră pe copii ca fiind o 
parte din răsplata părinţilor, datorită 
faptului că părinţii sunt cei care-i educă 
pe copii şi tot ei sunt cei care îi îndrumă 
la împlinirea faptelor bune şi-i opresc de 
la săvârşirea de păcate. 
 

Dacă vrem să le fim de folos 
părinţilor după moartea lor trebuie să ne 
schimbăm! 
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Unii copii, chiar şi maturi, îşi dau 
seama de valoarea părinţilor după 
pierderea lor. Chiar dacă părinţii au 
decedat sau a decedat numai unul dintre 
ei, copiii încă mai au datorii faţă de 
aceştia. 

Dacă-i iubim cu adevărat pe părinţii 
noştri trebuie să perseverăm în împlinirea 
de fapte bune, conform tradiţiei 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!). De asemenea, 
trebuie să ne schimbăm  stilul de viaţă, 
adică să devenim musulmani credincioşi, 
pentru că fiecare faptă bună pe care o faci, 
fiecare rugăciune pe care o împlineşti le 
va trimite şi părinţilor noştri răsplată şi le 
va fi de folos în Ziua Judecăţii, conform 
următoarei relatări a profetului 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): „Bunul Allah îi va 
ridica nivelul robului în Rai şi acesta va 
întreba: «Pentru ce am primit acest 
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lucru?» I se va răspunde: «Datorită rugii 
copilului tău pentru tine.»” (Hadis cules 
de Al-Bayhaki, Ahmed şi At-Tabarani). 

 Comportamentul frumos faţă de 
părinţi, iubirea, dragostea şi respectul faţă 
de ei devin evidente odată cu moartea lor. 
Dacă într-adevăr îţi respecţi şi-ţi iubeşti 
părinţii, vei continua să te comporţi  
frumos faţă de ei, chiar şi după pierderea 
lor, prin ruga şi împlinirea faptelor bune 
pentru ei. Unii înţelepţi au spus că 
respectul şi dragostea ta faţă de părinţi 
iese la iveală odată cu moartea lor. 

Makâlik, fiul lui Rabia Es-Saayi, a 
relatat următoarele: „În timp ce noi 
stăteam în preajma Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
venit un bărbat din familia lui Beni 
Seleme care l-a întrebat pe acesta: «O, 
Trimis al lui Allah! Ce lucru bun pot să 

mai fac pentru părinţii mei după moartea 
lor?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
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Allah fie asupra sa!) a spus: «Să te rogi şi 
să Îi ceri iertare lui Allah pentru ei, să 
respecţi şi să îndeplineşti promisiunile 

lor, să te comporţi frumos cu rudele lor 

şi să fii generos cu prietenii lor!»”  

Aşadar obligaţiile copiilor faţă de 
părinţii lor decedaţi, conform relatării 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), sunt:  
- să ne rugăm pentru ei;  
- să-I cerem iertare lui Allah pentru ei; 
- să îndeplinim promisiunile lor; 
- să ne comportăm frumos cu rudele şi 
prietenii lor. 

Din păcate, unii dintre copii îi dau 
uitării prea repede pe părinţii lor 
decedaţi. Ba chiar unii dintre musulmanii 
din Dobrogea cred că singura datorie faţă 
de părinţii decedaţi este de a le face 
pomeni (mevlid) şi de a le vizita 
mormintele de Hîdîrlez. Fără îndoială că 
aceste convingeri nu sunt în conformitate 
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cu religia islamică; ele reprezintă doar 
nişte obiceiuri preluate de la populaţia 
majoritară.  
 
Paradisul se află sub tălpile mamelor 
 

Mama unui om foarte credincios a 
murit, ceea ce l-a îndurerat foarte tare pe 
acesta. Omul plângea mult. La un 
moment dat, cei din jurul său l-au 
întrebat: „De ce plângi atât de mult?” iar 
el le-a răspuns: „Astăzi mi s-a închis o 
poartă dintre porţile Raiului, pentru că 
ascultarea părinţilor este o poartă a 
Raiului, iar Raiul se află la picioarele 
mamelor.” 

„Celui care se trezeşte dimineaţa şi 
se culcă seara, în timp ce părinţii lui 
sunt mulţumiţi de el, Allah îi deschide 
două porţi în Rai.” 
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Ruga pentru părinţii nemusulmani şi 
îndatoririle faţă de ei 
 

Abu Hurairah (Allah să fie 
mulţumit de el!) nu avea mama 
musulmană; el a venit la Profet (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi 
i-a spus: „O, Trimis al lui Allah! Roagă-te 
pentru mama mea să fie călăuzită şi ea!”. 
Atunci Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) s-a rugat pentru 
ea. Când s-a întors acasă, înainte să intre, 
mama companionului a deschis uşa şi a 
zis: „Nu există altă divinitate în afară de 
Allah, iar Muhammed este Trimisul lui 
Allah!” 

Esma, fiica lui Abu Bakr (Allah să 
fie mulţumit de ei amândoi!), a relatat: „A 
venit la mine mama mea care era 
politeistă. L-am întrebat pe Profet (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 
«A venit mama, care este politeistă. 
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Trebuie să-mi îndeplinesc datoria de fiică 
şi să mă comport ca atare?» El a răspuns: 
«Da, îndeplineşte-ţi obligaţiile de fiică 
faţă de mama ta!»“ 
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II. Faptele împlinite de alţii şi 
dăruite ca pomană celui decedat. 
 
 

Conform Coranului şi relatărilor 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) următoarele fapte 
ale celor în viaţă pot fi folositoare 
pentru cel decedat: 
 
1) A te ruga pentru decedat şi a cere 
iertare în numele lui; 
2) Împlinirea pelerinajului; 
3) Postul; 
4) Recitarea Coranului; 
5) Milostenia şi împlinirea de fapte bune 
permise de Islam. 
 
 
 
 



51 

 

1) A te ruga pentru decedat şi a cere 
iertare pentru el 

 
„Şi acelora care au venit după ei şi 

au zis: «Doamne, iartă-ne nouă şi fraţilor 
noştri care ne-au luat-o înainte întru 
credinţă şi nu ne lăsa în sufletele noastre 
niciun fel de pizmă faţă de aceia care au 
crezut! Doamne, Tu eşti Iertător, 
Îndurător.»” (Surat Al-Hașr: 11). 

„... Doamne, fii îndurător cu ei, căci 
ei m-au crescut când am fost mic...” 
(Surat Al-‛Isra’: 24). 

„Când împliniţi rugăciunea de 
înmormântare, rugaţi-vă cu devotament 
pentru cel decedat!” (Hadis relatat de 
Abu Daud, Ibn Majeh şi Ibn Habban). 

Awf ibn Malik (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat: „Profetul 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a împlinit rugăciunea 
de înmormântare și am reţinut de la el 
următoarea rugăciune, în timp ce el o 
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spunea: «O, Allah, iartă-l și îndură-te de 
el, dăruiește-i un loc generos și mărește-i 
intrarea (în mormânt), spală-l cu apă și 
grindină, curăță-l de păcate așa cum ai 
curățat haina albă de impurități, 
înzestrează-l cu o casă mai bună decât a 
lui și cu o familie mai bună decât a lui, 
cu o soție mai bună decât a lui şi 
dăruiește-i Paradisul! Îi cer adăpost lui 
Allah pentru el de pedeapsa din 
mormânt și de pedeapsa focului!” (Hadis 
relatat de Muslim). 

Wasile ibn El-Esqaa (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a împlinit rugăciunea 
de înmormântare a unuia dintre 
musulmani și s-a rugat astfel: „O, Allah, 
cutare, fiul lui cutare, se află în voia și 
mila Ta, scapă-l de încercările 
mormântului și de pedeapsa focului! Tu 
ești Cel Drept, iartă-i lui și îndură-te de 



53 

 

el, căci Tu ești Iertător și Cel Îndurător!” 
(Hadis cules de Abu Daud şi Ibn Majeh). 

Bureide ibn Khasib (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) îi învăța să spună 
următoarele atunci când vizitau 
mormintele: „Pacea lui Allah fie asupra 
voastră, locuitori drept-credincioși și 
musulmani ai acestei lumi, noi, cu voia 
lui Allah, vă vom urma! Îi cerem lui 
Allah iertare atât pentru noi, cât și 
pentru voi!” (Hadis cules de Muslim). 

Osman ibn Affan (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), atunci când termina 
de înmormântat un om, se oprea 
deasupra mormântului și spunea:   
„Cereți statornicie de la Allah pentru 
fratele vostru, căci acum el este tras la 
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socoteală!” (Hadis cules de Abu Daud și 
Al-Bayhaki). 

Legitimitatea rugii pentru cei 
decedați este evidentă în Coran. De 
asemenea, atitudinea Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a 
companionilor și a urmașilor lor, secol 
după secol, este o confirmare a Coranului 
în ceea ce privește permisiunea. 

A cere iertare pentru cel decedat 
este unul dintre primele sfaturi date de 
către profetul Muhammed (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la 
înmormântarea unuia dintre companioni. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) le-a spus 
companionilor: „Cereţi statornicie de la 
Allah pentru fratele vostru, căci acum el 
este tras la socoteală!”. Aşadar primul 
lucru pe care trebuie să-l faci pentru cel 
decedat este ruga, căci ruga are o 
importanţă foarte mare în Islam, fiind 



55 

 

denumită de profetul Muhammed (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
„creierul Islamului”. În Coranul cel Sfânt 
găsim multe versete din care reiese 
importanţa rugii.  

Spune Allah Preaînaltul:  
„Şi a spus Domnul vostru:    

«Cereţi-Mi ca Eu să vă răspund vouă!»” 
(Surat Ghafir: 60);  

„... Îi răspund rugii celui care se 
roagă dacă Mă cheamă...” (Surat           
Al-Baqara: 186).  

Putem observa că răspunsul la rugă 
nu a fost legat de persoana care se roagă, 
ceea ce înseamnă că ruga poate fi făcută 
atât pentru propria persoană, cât şi 
pentru celelalte persoane, aşa cum ne 
învaţă să ne rugăm Allah Preaînaltul în 
Sfântul Coran:  

„Și acelora care au venit după ei și 
au zis: «Doamne, iartă-ne nouă şi fraţilor 
noştri care ne-au luat-o înainte întru 
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credință și nu ne lăsa în sufletele noastre 
niciun fel de pizmă față de aceia care au 
crezut! Doamne, Tu ești Iertător, 
Îndurător.»” (Surat Al-Haşr: 10). 

Mai mult decât atât, celui care se 
roagă pentru ceilalţi, Allah îi acceptă şi lui 
ruga, conform unei relatări a profetului 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): „Când un 
musulman se roagă pentru fratele lui, un 
înger de deasupra capului lui îi spune: 
«Să ai şi tu parte de acelaşi lucru!»”.  

Astfel, când musulmanul Îi cere lui 
Allah iertare pentru fratele său 
musulman, îngerul se roagă pentru el aşa 
cum s-a rugat el pentru fratele său. Iar 
timpul cel mai bun pentru rugăciune este 
atunci când eşti în poziţia de prosternare, 
în miezul nopţii, departe de ochii lumii. 
Printre momentele recomandate în ceea 
ce priveşte îndeplinirea rugăciunii mai 
sunt: atunci când plouă, înainte de 
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deschiderea postului, înainte de începerea 
rugăciunii etc.  

De asemenea, se recomandă ca 
rândurile de la rugăciunea de 
înmormântare să fie făcute în funcţie de 
apropierea de cel decedat, căci ruga celor 
apropiaţi din familie și, în special, ruga 
copiilor sunt cele mai folositoare pentru 
cel decedat. În Islam nu se condiționează 
primirea rugii de intermedierea prin 
„oamenii religiei”, așa cum se întâmplă în 
alte religii. A plăti pe cineva pentru a se 
ruga nu este permis în Islam, însă este de 
dorit ca acela care este mai învățat dintre 
ei să conducă rugăciunea. 

De asemenea, se recomandă ca 
rudele precum şi cei care au fost apropiați 
decedatului să rămână lângă mormânt 
după terminarea înmormântării și să se 
roage. În acest sens, unul dintre 
companionii Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
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anume Amr ibn Aas (Allah să fie 
mulţumit de el!), a cerut pe patul de 
moarte ca, după ce va fi îngropat, să 
rămână cei apropiați la mormântul lui 
atât timp cât este necesar sacrificării și 
împărțirii unui animal. 

Ni se mai recomandă, conform 
tradiției Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
ca musulmanii să viziteze mormintele 
pentru a se ruga la Allah pentru rudele 
lor decedate și pentru a-și aduce aminte 
de moarte. 
 
2) Pelerinajul 

 
Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de 

el!) a relatat că o femeie a venit la Profet 
(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) și l-a întrebat: „O, Profet al lui 
Allah, mama mea a vrut să împlinească 
pelerinajul în timpul vieții, dar nu l-a 



59 

 

împlinit. Pot să-l împlinesc pentru ea?” 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Da. Dacă 
mama ta ar fi avut de plătit datorii, le-ai 
fi plătit? Îndeplinirea datoriilor față de 
Allah au prioritate.” (Hadis cules de 
Bukhari). 

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de 
el!) a relatat că un bărbat l-a întrebat pe 
Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!): „O, Trimis al lui Allah, 
tatăl meu n-a fost în pelerinaj. Pot să-l fac 
eu pentru el?” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Da. Dacă mama ta ar fi avut de 
plătit datorii, le-ai fi plătit? Îndeplinirea 
datoriilor față de Allah au prioritate.” 
(Hadis cules de An-Nisa‛i). 

Pelerinajul este unul dintre cei cinci  
stâlpi ai Islamului. Trebuie ca fiecare 
musulman care are posibilitatea fizică și 
financiară să încerce să-l împlinească cât 
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mai repede cu putință, căci nu știe când 
va părăsi această viață. 
 
Răsplata efectuării pelerinajului 

Una dintre răsplăţile împlinirii 
pelerinajului este iertarea păcatelor. Abu 
Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a 
relatat că Trimisul lui Allah (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cine a împlinit pelerinajul fără a 
păcătui se întoarce ca şi când l-ar fi 
născut mama sa din nou.” (adică fără 
păcate). Conform relatărilor Profetului 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), o persoană poate să 
împlinească pelerinajul în locul altei 
persoane care nu are posibilitatea 
financiară sau fizică, cu condiția de a-l fi 
împlinit el însuși. De asemenea, se 
permite împlinirea pelerinajului 
obligatoriu (haj) şi a pelerinajului benevol 
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(umra) în locul celui decedat și se 
recomandă a fi împlinit de către cei 
apropiați decedatului, în special de către 
copiii lui. 

3) Postul 

‛Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) 
a relatat că profetul Muhammed (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „În locul celui care a decedat și mai 
avea de recuperat din post să recupereze 
cei apropiați lui.” (Hadis cules de 
Bukhari şi Muslim). 

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de 
el!) a relatat că a venit un bărbat la Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) și l-a întrebat: „O, Trimis al lui 
Allah, mama mea a murit și avea de 
postit o lună. Pot să recuperez postul în 
locul ei?” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Da, datoria față de Allah are 
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prioritate în ceea ce privește plata.” 
(Hadis cules de Bukhari și Muslim).  

Postul lunii Ramadan este unul 
dintre principiile de bază ale Islamului. 
Cel ce ține post primește o răsplată mare, 
iar cel ce nu postește, fără a avea un 
motiv acceptat în jurisprudența islamică, 
este considerat păcătos și va fi pedepsit 
pentru renunţarea la post. 
 
Răsplata postului 
 

Una dintre răsplăţile postului 
constă în iertarea păcatelor. 

Profetul (Pacea și binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui 
care posteşte în Ramadan cu credinţă, 
cerând răsplata numai de la Allah, i se 
vor ierta toate păcatele precedente.” 

În ceea ce privește postul pentru cel 
decedat, învățații musulmani au avut 
păreri diferite. Majoritatea lor, precum 



63 

 

imamul Ahmed și unii dintre elevii 
imamului Hanefi, au spus că se permite 
recuperarea postului obligatoriu în locul 
celui decedat și că răsplata lui ajunge la 
cel decedat conform celor relatate de către 
Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!). 

 
4) Recitarea Coranului 
 

Una dintre cele mai frumoase fapte 
în Islam este și recitarea Coranului. Există 
multe versete și relatări ale profetului 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) care arată virtuțile și 
importanța recitării Coranului. Într-una 
dintre relatări, Profetul (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus că, în Ziua Judecății, i se va spune 
recitatorului de Coran: „Recită și     
înalță-te, așa cum recitai în viața 
lumească, căci nivelul tău va fi la 
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ultimul verset recitat!” Așadar nivelul 
omului în Paradis va fi în funcție de cât 
Coran a recitat în această viață.  

Coranul a fost trimis celor vii, însă 
răsplata recitării lui poate ajunge și la cei 
decedați dacă cel care citește Îi cere lui 
Allah Preaînaltul să scrie răsplata pentru 
cel decedat.  

În acest sens, imamul Ahmed Ibn 
Hanbel a spus: „Răsplata faptelor bune 
ajunge la decedat conform argumentelor 
în ceea ce priveşte acest aspect şi datorită 
faptului că musulmanii din toate colţurile 
lumii se adună şi citesc din Coran pentru 
morţii lor, fără ca cineva să-i dezaprobe, 
ceea ce înseamnă că este o părere unanim 
acceptată.” 

 
5) Milostenia 
 

Abu Hureirah (Allah să fie mulţumit 
de el!) a relatat că un om a venit la 
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Profetul lui Allah (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi 
i-a spus: „Tatăl meu a decedat şi nu şi-a 
scris testamentul. Dacă dau pomană din 
averea lui, ajunge la el răsplata?” Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Da!” (Hadis relatat 
de Ahmed, Muslim şi alţii).  

Sead ibn Ibadeh a relatat că i-a 
decedat mama, în timp ce era plecat, și a 
venit la profetul Muhammed (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și 
l-a întrebat: „Profetule, mama mea a 
murit pe când eram plecat. Dacă dau 
pomană în locul ei, se acceptă?” A spus 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): „Da.” Atunci 
companionul a spus: „Să fiți martori că 
am dăruit ca pomană pentru mama mea 
această grădină.” (Hadis cules de 
Bukhari).  
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El-Hasen a relatat că Sead ibn 
Ibadeh a spus că mama lui a decedat şi l-a 
întrebat pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 
„O, Profet al lui Allah! Mama mea a 
decedat, pot să dau de pomană în locul 
ei?” Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Da.” Atunci 
companionul a întrebat: „Care pomană 
este mai bună?” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Să dai oamenilor să bea.” (Hadis 
relatat de Ahmed şi An-Nisa‛i). 

Prin milostenie, în cazul de față, 
înțelegem milostenia voluntară a cărei 
sferă este foarte largă. Ea poate fi 
spirituală, fizică sau materială.  

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit 
de el!) a relatat că profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Fiecare încheietură a 
omului trebuie să facă milostenie în 
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fiecare zi în care răsare soarele. Să 
împaci doi oameni este caritate, să ajuţi 
o persoană să urce pe animalul său sau 
să-l ajuţi să-şi urce lucrurile pe el este 
caritate, cuvântul bun este caritate, 
fiecare pas pe care îl faci în drum spre 
moschee este caritate, să îndepărtezi un 
obstacol de pe drum este caritate.” 
(Hadis relatat de Bukhari şi Muslim). 

Se recomandă să se dea ca pomană 
pentru sărmani din banii sau bunurile 
celui decedat. De asemenea, se 
recomandă ca pomana să se dea celor 
care într-adevăr au nevoie. 

 
Răsplata milosteniei 
 

Milostenia are o răsplată foarte 
mare în Islam. Una dintre ele este iertarea 
păcatelor: 

„Musulmanilor și musulmancelor, 
drept-credincioșilor și drept-
credincioaselor, celor supuși și celor 
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supuse, celor iubitori de adevăr și celor 
iubitoare de adevăr, celor statornici și 
celor statornice, celor smeriți și celor 
smerite, celor ce dau milostenii și acelora 
[dintre femei] care dau milostenii, celor 
care postesc și acelora [dintre femei] care 
postesc, celor care își păzesc castitatea 
lor și acelora [dintre femei] care și-o 
păzesc, celor care-L pomenesc pe Allah 
mereu și acelora [dintre femei] care-L 
pomenesc, Allah le-a pregătit iertare și 
răsplată mare.” (Surat Al-‛Ahzab: 35). 
 
Exemple de milostenii: 

 
- sacrificarea unui animal în numele 

celui decedat și împărțirea cărnii 
celor nevoiași; 

- hrănirea celor care postesc în luna 
Ramadan; 

- hrănirea orfanilor și a nevoiașilor. 
 



69 

 

Condiţie: 
Pentru ca răsplata faptelor altora să 

ajungă la cel decedat este necesar ca, 
înainte de împlinirea acestora, să fie 
manifestată intenţia de a dărui răsplata 
acestei fapte celui decedat. 
 
Cele mai folositoare fapte pentru 
decedat 
 

Fără îndoială, cele mai bune fapte 
pentru cel decedat sunt cele care au cea 
mai mare răsplată. Dintre acestea cele mai 
importante sunt cele care folosesc cel mai 
mult, în sensul că faptele trebuie 
împlinite în funcţie de nevoile comunităţii 
musulmane dintr-un anumit loc. De 
exemplu într-o comunitate în care există 
multe moschei care nu prea sunt 
frecventate de musulmani, 
conştientizarea musulmanilor are 
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prioritate şi nu construirea unei alte 
moschei. 
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Tradiții și obiceiuri neislamice 
 
 

1) Recitarea plătită a Coranului  
 
Am spus mai devreme că recitarea 

Coranului îi poate folosi celui decedat, 
dacă recitatorul îi dăruiește răsplata 
recitării în mod benevol. Însă dacă 
recitatorul cere în schimbul citirii ceva 
sau face acest lucru pentru bani, recitarea 
lui nu mai are nicio valoare, căci Allah 
Preaînaltul nu primește decât faptele ce 
au fost împlinite pentru mulţumirea Lui. 
Așadar cei care recită Coranul pentru a 
obține câștiguri lumești săvârșesc un 
mare păcat; de asemenea, cei care merg la 
aceștia și cumpără versetele lui Allah 
intră în păcat. Iar cel care vrea să-i fie de 
folos părintelui sau celui apropiat și nu 
știe să recite Coranul în limba arabă poate 
să recite rugăciunile pe care le 



72 

 

memorează și poate să se roage pentru 
decedat în limba maternă, fără să apeleze 
la fapte care să-l conducă la păcat și care 
nici nu îi folosesc celui decedat. De 
asemenea, ar trebui ca fiecare musulman 
să învețe măcar principiile de bază ale 
religiei, pentru că numai așa poate fi un 
bun musulman. 

 
Rolul Coranului în viaţa musulmanului 
şi obligaţiile lui faţă de Coran 

 
„...Aceasta nu este decât îndurare şi 

un Coran limpede, Pentru a-l preveni pe 
cel care este viu...” (Surat Yasin: 69-70) 

 
Imamul Ibn Kesir comentează astfel 

acest verset: „Acest Coran a fost  trimis 
pentru a preveni  fiecare om viu de pe 
suprafaţa pământului. Numai că cel 
căruia îi va folosi această avertizare va fi 
cel care are o inima vie şi un văz 
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luminat.” Din acest verset reiese faptul că 
adevăratul obiectiv al trimiterii Coranului 
este acela de a-i preveni pe toţi oamenii 
care-şi folosesc inima şi văzul pentru a 
găsi adevărul. În viziunea Coranului 
aceştia sunt cei vii, pentru că ei văd şi aud 
adevărul.  Cu toate că Allah Preînaltul ne 
dezvăluie principalul obiectiv al revelării 
Coranului, musulmanii din comunitatea 
noastră au omis acest lucru şi şi-au 
restrâns rolul Coranului la aspectele 
legate de înmormântare. Asfel s-a ajuns 
ca acest Coran să fie recitat în limba arabă 
făra ca recitatorul să fie interesat de 
mesajul acelor versete recitate. Atunci 
când moare un musulman rudele citesc 
Coran periodic pentru cel decedat. Iar în 
rest, Coranul este aşezat în vitrină de 
parcă aşteapta o nouă înmormântare 
pentru a fi deschis. 

Este bine să citim Coran pentru cel 
decedat însă Coranul a fost trimis celor 
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vii, ca ei să înţeleagă mesajul divin şi să-l 
urmeze. 

Allah Preînaltul ne spune despre 
rolul Coranului: „ Acest Coran călăuzeşte 
către ceea ce este mai drept...” (Surat    
Al-„Isra : 9). 

Adică ne îndrumă către ceea ce este 
mai bun pentru noi, pentru a dobândi 
fericirea atât în această viaţă cât şi în 
Viaţa de Apoi. Oare câţi  au citit 
traducerea sensurilor Coranului în limba 
pe care o cunoaşte pentru a afla 
conţinutul mesajului divin? Oare ce ne 
transmite Allah în Coran? Oare ce vrea de 
la noi... 

 
Obligaţiile fiecărui musulman faţă de 
Cartea lui Allah 

 
1. Să înveţe să citească Coranul în 

limba arabă. Coranul se deosebeşte de 
celelalte cărţi divine prin faptul că 
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recitarea lui în limba arabă reprezintă un 
act de adorare prin care drept-
credinciosul este răsplatit, conform 
relatării Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
cu 10 fapte bune pentru fiecare literă şi cu 
20 de fapte bune în cazul în care acesta 
este începător şi întâmpină o oarecare 
greutate în citire. Profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spune: “Citiţi Coranul, căci el 
va veni în Ziua Judecăţii ca protector al 
celor care-l citesc”.  

Imaginează-ţi! În Ziua Judecăţii, 
atunci când nu vei avea niciun ajutor, 
Coranul va veni pentru a te scăpa de 
pedeapsa lui Allah, în cazul în care ai fost 
în această lume unul dintre tovărăşii lui. 
Profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spune: “Tovarăşii Coranului sunt 

tovarăşii lui Allah”. Cum poţi deveni 
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tovarăş al Coranului? Citindu-l, meditând 
la sensurile lui şi aplicându-i cerinţele. 
Mulţi oameni afirmă că este foarte greu să 
înveţi să citeşti Coranul şi că lor le este 
aproape imposibil. Aceştia trebuie să 
încerce să înveţe aşa cum o fac cu alte 
limbi străine, cum ar fi engleza, franceza 
etc. În cazul în care încearcă un timp 
îndelungat şi nu reuşesc din cauza vârstei 
înaintate de exemplu, trebuie să încerce 
să citească măcar capitolele scurte şi să 
asculte de la alţii, de pe casete sau alt 
suport audio pe cele care nu le poate citi 
singuri. 

2. Să citească traducerea sensurilor 
Coranului, să mediteze la înţelesurile sale 
şi să-i aplice cerinţele. Aşa cum am mai 
precizat, Allah nu a trimis Coranul doar 
pentru a fi citit la înmormântări sau a fi 
expus în rafturi, învelit într-o bucată de 
mătase. Coranul nu a fost trimis celor 
morţi,  ci celor vii pentru a-şi croi modul 
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de viaţă după învăţăturile lui. Din păcate 
musulmanii din România consideră 
citirea Coranului obligaţia imamilor şi a 
bătrânilor, aşa cum consideră că recitirea 
lui doar la înmormântări este de ajuns. 

Spune-mi! Dacă doctorul îţi prescrie 
o reţetă, iar tu nu ţii cont de aceasta, te vei 
vindeca sau ţi se va agrava boala? Aşa şi 
în cazul Coranului! La ce folos să-l ţii în 
raft? Te va călăuzi pe calea cea dreaptă 
fără să-l deschizi şi să-l citeşti? Dacă nu 
citim şi nici nu aplicăm învăţăturile 
Coranului ce ne mai leagă de Islam? Doar 
numele? Profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spune: “Cel care nu are în suflet nimic 
din Coran este asemenea unei case 
dărâmate.”  

După cum vezi, binecuvântarea 
Coranului nu constă în faptul că-l ţii în 
raft, ci în citirea acestuia. De asemenea 
Aişa, soţia Profetului (Allah fie mulţumit 
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de ea!) a relatat că Sfântul Coran era 
comportamentul Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).  

Aşa că dacă  vrei să-l urmezi pe 
Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!), fă ca Sfântul Coran să te 
reprezinte. 

3. Să memoreze atât cât poate din 
Coran. Una dintre condiţiile primirii 
rugăciunii este recitarea Coranului în 
limba arabă, de aceea trebuie ca fiecare 
musulman să memoreze măcar capitolele 
fără de care rugaciunea nu este posibilă, 
cum ar fi capitolul Al-Fatiha. 

4. Să asculte recitarea Coranului în 
loc de muzică. Cel care recită sau ascultă 
Coranul trebuie să simtă că Allah 
Preaînaltul i se adresează în mod direct. 
Din păcate, în zilele noastre, tinerii au 
părăsit Coranul, Cuvântul lui Allah, în 
favoarea muzicii care  i-a îndepărtat de la 
calea cea dreaptă. 
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5. Să-i înveţe şi pe alţii. Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!): “Cel mai bun dintre voi este 
cel care a învăţat (să citească) Coranul 
după care i-a învăţat şi pe alţii”. Părinţii 
care ştiu să citească din Sfântul Coran 
trebuie să-şi înveţe şi copiii, aşa cum îi 
învaţă alfabetul, iar dacă nu ştiu trebuie 
să-i trimită la moscheile unde se predă 
recitirea Coranului. Foare mulţi părinţi 
doresc ca copiii lor să participe la anumite 
cursuri extraşcolare, cum ar fi cele de 
limba engleză, informatică,  însă când 
vine vorba de cursul de Coran spun că 
sunt foarte ocupaţi şi că n-au timp. 
Bineînţeles că ei se înşeală. Coranul 
trebuie să fie prioritatea oricărui 
musulman. Dacă memorezi Coranul, 
Cuvântul lui Allah , şi-ţi călăuzeşti modul 
de viaţă după el, cu siguranţă, Allah îţi va 
uşura studiul celorlalte ştiinţe. 
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Îndepărtarea copiilor de la 
moschee, de la cursurile de Coran, va fi în 
dezavantajul părinţilor într-o bună zi, 
atunci când fiii lor vor deveni majori.  

Dragă părinte, dacă vrei să fii 
respectat şi iubit la bătrâneţe, iar copilul 
tău să fie un exemplu în societate şi să fie 
iubit de cei din jur, îndrumă-l spre religia 
lui Allah. La ce bun să cunoaştem toate 
ştiinţele din lume dacă nu-L cunoaştem 
pe Allah, Creatorul Universului?  

În Islam, părintele are anumite 
responsabilităţi faţă de copilul său. Una 
dintre acestea este să-l înveţe religia sau 
să-l îndrume spre învăţarea ei, dacă nu 
are cunoştinţe în acest domeniu, iar în caz 
contrar, vor da socoteală în faţa lui Allah 
în Ziua de Apoi. 
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2) Pomenile de comemorare a 
decedatului 

 
În cadrul comunității musulmane 

din Dobrogea se obișnuiește ca familia 
decedatului să organizeze pomeni în ziua 
de înmormântare, în cea de a șaptea, a 
treizeci şi şaptea şi a patruzecea zi, la trei 
luni şi la un an. În aceste zile, familia 
decedatului pregătește bucate pentru cei 
care vin și recită din mevlid (cântece 
religioase) și din Coran și se roagă pentru 
cel decedat. 

Exista această tradiție în religia 
islamică? 

Conform religiei islamice, acest tip 
de pomeni nu a fost menționat în Coran 
sau în tradiția profetului Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) și nici nu a fost înfăptuit de 
prima generație de musulmani. 
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Conform tradiției profetului 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), la decesul unui 
musulman vecinii ar trebui să ofere de 
mâncare familiei decedatului şi nu invers, 
așa cum se procedează astăzi în 
comunitatea noastră. 

Trebuie menționat că astfel de 
evenimente au avut un rol important în 
perioada comunistă, pentru că au făcut 
posibilă întâlnirea musulmanilor. Astăzi 
însă musulmanii percep greșit aceste 
întâlniri, în sensul că le consideră parte 
din religie, ba chiar îi consideră vinovați 
pe cei care nu au posibilitatea să le facă 
sau nu sunt de acord cu ele. Din păcate,  
s-a ajuns ca unii musulmani să dea o 
importanță mai mare acestor pomeni 
decât rugăciunii zilnice care este obligația 
fiecărui musulman; astfel, ei neglijează 
rugăciunea obligatorie, dar nu 
abandonează nicidecum aceste pomeni 
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care, de-a lungul timpului, au căpătat o 
manta religioasă. 

 
3) Bocetele femeilor 

 
Un alt obicei, în cazul decesului 

unei persoane, este ca decedatul să fie 
adus acasă unde urmează să fie jelit de 
către cei prezenți și, în special, de către 
femei. Fără îndoială că această atitudine 
nu-i este de folos celui decedat, ba chiar îl 
deranjează, conform celor relatate de 
către Profet (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!). 

Omar (Allah să fie mulţumit de el!), 
fiul lui Al-Khattab, a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Decedatul 

este chinuit în mormânt de bocete”.  
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4) Sacrificarea animalului în ziua de 
Arafat (Arafe günü) 

 
Unii musulmani din Dobrogea cred 

că sacrificarea animalelor pentru cel 
decedat trebuie făcută cu o zi înainte de 
Sărbătoarea de Sacrificiu (Kurban Bayram), 
iar pentru cei vii – în ziua de sărbătoare. 
Această concepţie este greșită, conform 
celor relatate de către Profet (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Jundeb ibn Sufyan (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat: „Am fost de 
Sărbătoarea de Sacrificiu cu profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!). Când a terminat de 
împlinit rugăciunea de sărbătoare, a 
văzut că unii au sacrificat animalele 
înainte de rugăciune. Atunci a spus: «Cel 
care a sacrificat animalul înainte de 
rugăciune să sacrifice un alt animal, iar 
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cel care nu a sacrificat să sacrifice în 
numele lui Allah.»” 

Din această relatare reiese faptul că 
animalul sacrificat înainte de rugăciunea 
de sărbătoare nu este considerat sacrificiu 
(kurban) și nu primește răsplata pentru 
sacrificiu.  

 
5) Ziua de Hîdîrlez 

 
Această sărbătoare este o sărbătoare 

preislamică a popoarelor turcice ce 
semnifică începutul primăverii. Din 
păcate, în comunitatea musulmană din 
Dobrogea această sărbătoare a căpătat 
semnificații religioase, în sensul că în 
această zi musulmanii se duc la 
mormintele rudelor decedate unde se 
roagă și împart mâncare, iar unii imami 
fac rugăciuni ca și când ar fi o sărbătoare 
islamică. 
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Conform tradiției profetului 
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), musulmanii au două 
sărbători. 

Enes ibn Malik (Allah să fie 
mulțumit de el!) a spus: „Trimisul lui 
Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a venit [în Medine] și ei 
aveau două zile în care se odihneau și 
dansau. El a întrebat: «Ce sunt aceste 

două zile?» Ei au răspuns: «Obișnuiam să 
petrecem [în aceste două zile] pe vremea 
Jahiliei [perioada dinainte de Islam].» 
Trimisul lui Allah (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: «Allah v-a dat vouă ceva mai bun 
în locul lor: Sărbătoarea Sacrificiului și 
Sărbătoarea Postului.»” 
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6) Pelerinajul, aprinderea de 
lumânări și agățarea de batiste la 
morminte  

 
Un alt obicei care contravine 

tradiției islamice este pelerinajul în jurul 
mormintelor  și aprinderea de lumânări la 
acestea cu scopul de a obține 
binecuvântarea lor și de a primi ajutor de 
la cei din morminte. 

Conform Coranului și tradiției 
Profetului (Pacea și binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), în Islam nu există 
intermediari între om și divinitate. 
Musulmanul se poate ruga direct la Allah 
fără să apeleze la alți oameni la fel ca el. 
Spune Allah în Coran:  

„Rugaţi-vă la Mine, ca Eu să vă 
răspund!”. (Surat Al-Ghafir : 60) 

Iar în ceea ce privește cererea 
ajutorului de la cei decedați, Allah 
Preaînaltul ne spune despre cei care caută 
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ajutor la altcineva în afară de El că și ei au 
nevoie de îndurarea și iertarea Sa, deci 
oare cum ar putea să-i ajute pe alţii? 

„Spune: «Chemaţi-i pe aceia pe care 
voi i-aţi pretins în locul Lui!» Ei nu vă 
pot mântui de rău, nici nu-l pot 
depărta!”; Aceia pe care îi cheamă ei 
caută şi ei mijlocul [care să-i conducă pe 
ei] cât mai aproape de Domnul lor, 
nădăjduiesc în îndurarea Sa și se tem de 
chinul Lui, căci chinul Domnului tău este 
cu adevărat de temut.” (Surat Al-‛Isra’: 
56-57); 

„Aceia pe care voi îi invocaşi în 
locul lui Allah sunt robi asemenea vouă. 
Invocaţi-i, aşadar, şi să vă răspundă, 
dacă voi sunteţi cu adevărul!” (Surat    
Al-‛A‟raf: 194). 

De asemenea contravine tradiţiei 
profetului Muhammed (Pacea și 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
ridicarea de construcţii extravagante 
deasupra mormintelor aşa cum întâlnim 
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în cimitirele musulmane din Dobrogea. 
Aceste construcţii nu-i vor fi de nici un 
folos celui decedat, ba chiar îi pot pricinui 
chinul în mormânt.  
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Concluzie 
 
Se permite împlinirea unei obligații 

religioase pentru o persoană decedată așa 
cum se permite plătirea unei datorii 
bănești a decedatului. Comunitatea 
musulmană are o opinie unanimă în ceea 
ce privește anularea datoriei, chiar și 
atunci când ea a fost plătită de o persoană 
din afara familiei sau de către un străin, 
conform relatării în care Abu Katadeh a 
garantat pentru datoria de doi dinari a 
unei persoane care a decedat, iar Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a acceptat și a spus: «Acum a 

fost eliberat.»”  
Faptele bune sunt câștigul omului şi 

el le poate dărui cui voiește cu voia lui 
Allah Premăritul, indiferent de tipul 
acestora: baneşti precum pomana, fizice 
precum recitarea Coranului sau atât fizice 
cât şi băneşti precum pelerinajul. 
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Dovezile din Coran şi Tradiţia 
Profetului Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)   
arată că răsplata faptelor bune împlinite 
de către cei în viață ajunge la cei decedați, 
căci faptele sunt dreptul celor care le 
împlinesc. Dacă răsplata este dăruită 
fratelui musulman decedat, nu se 
interzice, așa cum nu se interzice dăruirea 
din avere în timpul vieții și așa cum nu se 
interzice iertarea lui, dacă cel decedat 
avea datorii față de el. 

Cunoscând toate acestea 
musulmanul care vrea să facă fapte bune 
pentru cel decedat trebuie s-o facă în 
cunosştinţă de cauză, adica să ştie ceea ce 
este permis şi ceea ce este interzis în 
religia islamică căci, în caz contrar, riscă 
ori să nu primească nici un fel de răsplată 
pentru fapta sa, ori să-i dăuneze celui 
decedat.  
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Fie ca Bunul Allah să-le ierte 
păcatele tuturor musulmanilor decedaţi  
şi să-i călăuzească pe cei în viaţă astfel 
încât aceştia să le fie de folos atât celor 
iubiţi care au părăsit această lume cât şi 
lor înşile atunci când va sosi şi ceasul lor! 
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