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În numele lui Allah cel Milostiv, Îndurător
1.Introducere
În urmă cu cinci ani am citit în „Toronto Star” nr. din luna iulie
3/1990 un articol intitulat ,,Islamul nu este singura doctrină patriarhală”
de Gwynne Dyer. Articolul a provocat reacţii de furie participanţilor
la conferinţa despre Condiţia femeii precum şi afirmaţiile făcute de
faimoasa feministă egipteană dr. Nawal Saadawi, ambele stârnind un
val de critici.
Ea a afirmat că ,,elemente foarte restrictive faţă de femeie găsim
mai întâi în iudaism, în Vechiul Testament, apoi în creştinism şi după
aceea în Coran. „Toate religiile sunt patriarhale pentru că ele provin
din societăţi patriarhale” şi ,,vălul femeilor nu este o practică specific
islamică, este o moştenire culturală cu analogie în religiile surori”.
Participanţii nu au acceptat ca religiile lor să fie aşezate pe picior de
egalitate cu Islamul.Dr.Saadawai a fost criticată pentru opiniile sale
care au fost considerate inacceptabile.
Bernice Dubois de la Mişcarea Internaţională a Mamelor a
declarat „răspunsurile sale denotă ignoranţă faţă de religiile altor
popoare”
„Trebuie să protestez” a spus Alice Shalavi, membră a unei
organizaţii de femei din Israel pentru că „nu există conceptul de văl în
iudaism”
Articolul a stârnit proteste vehemente în vest unde există o
puternică tendinţă de a considera Islamul ,,ţap ispăşitor" pentru multe
din moştenirile noastre culturale.
Feministele creştine şi evreice nu au dorit să fie plasate în
aceeaşi categorie cu aceşti ,,musulmani ticăloşi", a scris Gwynne
Dyer.
Nu am fost surprins de atitudinea negativă faţă de Islam a
participanţilor la conferinţă, în special când au fost prezentate
problemele femeilor. În occident Islamul este considerat simbol prin
execelenţă al subordonării femeilor. Cu scopul de a înţelege cum s-a
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ajuns la această credinţă, este suficient să menţionăm că Ministerul
Educaţiei din Franţa, ţara lui Voltaire a hotărât recent expulzarea din
şcolile franceze a tuturor tinerelor femei musulmane care poartă văl!
Tinerelor studente musulmane care poartă batic le-a fost interzis
dreptul la educaţie în Franţa, în timp ce studenţilor catolici li s-a
interzis să poarte cruce iar celor evrei tichie. E de neuitat scena în care
poliţiştii francezi împiedică o tânără femeie musulmană care poartă
batic să intre în liceu. Mi-am reamintit cu această ocazie o altă
întâmplare neplăcută din 1962, când guvernatorul George Wallace din
Alabama stătea în faţa unei şcoli şi încerca să blocheze intrarea
elevilor negri cu scopul de a preveni desegregarea în şcolile din
Alabama. Diferenţa dintre aceste două scene este că elevii negri au
fost compătimiţi de mulţi oameni din SUA şi din întreaga lume.
Preşedintele Kennedy a trimis garda naţională pentru a impune
intrarea în şcoală a studenţilor de culoare. Fetele musulmane nu au
primit ajutor de nicăieri. Se pare că ele s-au bucurat de prea puţin suport
şi compasiune din interiorul sau exteriorul Franţei. Motivul este
teama de orice este Islamic şi concepţiile greşite larg răspândite. Ce
m-a intrigat foarte mult la conferinţa de la Montreal a fost această
întrebare: ,,Afirmaţiile doamnei Saadawi sunt efectiv criticile sale?Cu
alte cuvinte au islamul, iudaismul şi creştinismul aceeaşi părere
despre femeie? Care este adevărul?” Într-adevăr creştinismul şi
iudaismul oferă un tratament mai bun femeilor decât islamul?
Nu este uşor să descoperi şi să găseşti răspunsul la aceste
dificile întrebări.
Prima dificultate este lipsa obiectivităţii şi a corectitudinii sau
numai a uneia dintre ele.
Iată ce ne învaţă islamul! Coranul le-a recomandat musulmanilor
să spună adevărul chiar dacă acesta te apropie de ceva neplăcut.
,,Iar când spuneţi ceva fiţi drepţi chiar dacă este vorba de o
rudă apropiată.” (An Naam 6:152)
,,O voi cei care credeţi fiţi făptuitorii neclintiţi ai dreptăţii,
martori ai lui Allah Preaînaltul chiar şi împotriva voastră sau a
părinţilor voştri şi a rudelor voastre fie bogat, fie sărac...”
(An Nisa 4:135)
O altă mare dificultate este lărgimea copleşitoare a subiectului.
Deci timp de câţiva ani am petrecut multe ore citind Biblia,
Enciclopedia religiilor şi Enciclopedia iudaică căutând răspunsuri. Am
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citit de asemnea câteva cărţi care descriu condiţia femeii în diferite
religii scrise de teologi, critici sau romancieri.
Materialul prezentat în următoarele capitole
reprezintă
constatări importante al modestelor mele cercetări. Nu pretind că
sunt complet obiectiv. Aceasta este dincolo de capacitatea mea
limitată.Totuşi pot să spun că am încercat să mă apropii de idealul
coranic de ,,vorbire dreaptă”. Aş dori să subliniez că scopul meu nu
este să denigrez iudaismul sau creştinismul, noi credem în originea
divină a ambelor. Nimeni nu poate fi musulman dacă nu crede în
Moise şi Isus ,dacă nu crede că ei au fost nobilii profeţi ai lui
Dumnezeu.
Scopul meu este doar de a apăra islamul şi să plătesc un tribut
restant de mult în vest, de la ultimul mesaj adevărat revelat de
Dumnezeu rasei umane. Aş dori de asemenea să accentuez că m-am
interesat eu însumi de dogmă. M-am preocupat în special ca poziţia
femeii în cele trei religii să reiese din sursele lor originale, nu de la
milioanele de adepţi din lumea contemporană. Deci multe citate
provin din Coran, hadith (spusele profetului), Biblie, Talmud.
Şi afirmaţiile numeroşilor părinţi ai bisericii ale căror opinii au
avut o enormă contribuţie la definirea şi formarea creştinismului.
Acest interes pentru surse arată de fapt că realitatea înţelegerii
certe a religiei este fundamentală în descifrarea atitudinilor şi
comportamentelor adepţilor ei.
Unii oameni confundă cultura cu religia, mulţi alţii nu ştiu ce
spun cărţile religiei lor şi altora nici măcar nu le pasă.
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2.Greşeala Evei?
Cele trei religii sunt de acord cu o realitate fundamentală.
Femeile şi bărbaţii au fost creaţi de Dumnezeu, Creatorul întregului
univers. Oricum respingem din start ideea conform căreia Eva ar fi
fost creată înaintea lui Adam.
Concepţia iudeo-creştină a creaţiei lui Adam şi a Evei este
povestită în detaliu în Geneza 2:4-3:24. Dumnezeu le-a interzis să
mănânce fructe din copacul interzis. Şarpele a sedus-o pe Eva şi ea a
mâncat din acel pom, apoi ea l-a sedus pe Adam să mânânce cu ea.
Când Dumnezeu l-a muştruluit pe Adam pentru fapta sa, Adam a
învinovăţit-o pe Eva.
,,Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine mi-a dat din pom şi eu
am mâncat.”
Drept urmare Dumnezeu i-a spus Evei: ,,Îţi voi mări foarte mult
suferinţa şi însărcinarea ta.
Cu durere vei naşte copii şi dorinţa ta se va ţine după soţul tău şi
el va domina peste tine.”
Şi lui Adam i-a zis: ,,Fiindcă ai ascultat de soţia ta şi ai mâncat
din pom/Blestemat este acum pământul din cauza ta. Cu multă trudă
să îţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale.”
Conceptul islamic de primă creaţie se găseşte în multe locuri în
Sfântul Coran:
,,Iar tu Adam! Sălăşuieşte tu împreună cu soaţa ta în Rai!
Mâncaţi voi ori de unde voiţi, însă nu vă apropiaţi de acest pom
căci altfel veţi fi dintre cei nelegiuţi/Dar Şeitan i-a ispitit, voind
să le arate goliciunile care fuseseră ascunse zicând:Domnul vostru
nu v-a oprit de la acest pom decât pentru ca voi să nu deveniţi
îngeri şi să fiţi nemuritori!/Şi el s-a juruit lor:,,Eu sunt pentru voi
un bun sfătuitor!/Aşadar,el i-a înşelat prin amăgire.Şi când ei au
gustat din acel pom li s-au descoperit goliciunile lor şi au început
să-şi pună peste ele frunze din Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat
zicându-le:,,Oare nu v-am oprit Eu de la acest pom şi nu v-am
spus Eu că Şeitan vă este vouă duşman mărturisit?/Şi au răspuns
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ei: Doamne,am fost nedrepţi cu sufletele noastre şi dacă nu ne
ierţi şi nu Te înduri de noi, vom fi printre cei pierduţi.”
(Al Araf :19-23)
Examinarea atentă a acestor două relatări a poveştii creaţiei
relevă câteva diferenţe esenţiale.
Coranul spre deeosebire de Biblie îi culpabilizează pentru
greşeala lor pe amândoi şi pe Adam şi pe Eva. Nicăieri în Coran nu
găsim sugerat dispreţ faţă de Eva pentru că ea l-a ademenit pe Adam
să mănânce din pom sau nici măcar pentru că ea a mâncat înaintea lui.
Eva în Coran nu este ispititoarea, seducătoarea şi înşelătoarea.
Mai mult Eva nu este blamată pentru durerile naşterii.
Dumnezeu conform Coranului nu pedepseşte pe nimeni pentru
greşelile altuia.
Amândoi şi Adam şi Eva au păcătuit şi apoi şi-au cerut iertare de
la Dumnezeu şi El i-a iertat pe ei.
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3. Moştenirea Evei
Imaginea Evei seducătoare din Biblie a avut un impact extrem
de negativ în toate privinţele în tradiţia iudeo-creştină.
Toate femeile au crezut că au moştenit de la mama lor biblică
Eva, vina şi şiretenia ei.
În consecinţă ele sunt inferioare moral,slabe,nedemne de
încredere.
Menstruaţia,graviditatea şi naşterea au fost considerate o
pedeapsă dreaptă pentru vina eternă,pentru care sexul feminin a fost
blestemat.Cu scopul de a evidenţia impactul negativ al Evei biblice
asupra descendenţilor femei vom privi puţin la scrierile foarte
importante iudaice şi creştine din toate timpurile.
Vom începe cu Vechiul Testament şi vom căuta fragmente din
ceea ce se numeşte ,,Literatură înţeleaptă"
Găsim în Ecleziastul (7:26),,Şi am găsit că mai amară decât
moartea este femeia a cărei inimă este o cursă şi un lanţ şi ale cărei
mâini sunt nişte lanţuri;cel plăcut Domnului scapă de ea dar cel păcătos
este prins de ea."
,,Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte
unul ca să le pătrund rostul;” (7:27)
,,Iată ce-mi caută şi acum sufletul şi n-am găsit:din o mie am găsit
un om,dar o femeie n-am găsit în toate acestea." (7:28).
Într-o altă sursă ebraică găsim că în Biblia catolică putem
citi:,,Nu există răutate egală cu răutatea femeii.Păcatul a început de la
o femeie şi datorită ei noi toţi vom muri" Ecleziastul (25:19-24)
Rabinii evrei au întocmit o listă cu cele 9 blesteme la care este
supusă femeia şi care sunt efectul Căderii ei.Femeii i-au fost date nouă
blesteme şi moartea;povara sângelui menstrual şi a sângelui
virginităţii;povara sarcinii şi a naşterii; povara de a-şi acoperi capul în
fiecare dimineaţă, ea îşi va găuri (străpunge) urechea asemeni
sclavilor permanenţi sau fetelor sclave care îi servesc pe stăpânii lor;
ea nu poate fi un martor credibil şi după toate acestea,moartea. În zilele
noastre bărbaţii evrei ortodocşi spun la rugăciunea de dimineaţă:
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„Binecuvântat eşti Dumnezeu, regele universului, pentru că nu
m-ai creat pe mine femeie:”
Cu alte cuvinte, mulţumesc Doamne, în fiecare dimineaţă pentru
că „m-ai creat în conformitate cu bunătatea ta”
O altă rugăciune pe care o găsim în multe din cărţile iudaice de
rugăciune: ,,Laud pe Dumnezeu că nu m-a creat arian, Laud pe
Dumnezeu că nu m-a creat femeie. Laud pe Dumnezeu că nu m-a creat
ignorant."
Eva biblică a jucat de departe un rol şi mai mare în creştinism
comparativ cu iudaismul.
Păcatul ei a fost pivotul credinţei creştine,deoarece conform
concepţiei creştine motivul misiunii lui Isus Cristos pe pământ este
stăvilirea neascultării lui Dumnezeu de către Eva.
Ea a păcătuit şi apoi l-a corupt pe Adam să comită aceeaşi
faptă.În consecinţă Dumnezeu i-a expulzat pe amândoi din Rai pe
Pământ,toţi au fost blestemaţi din cauza lor.
Ei au transmis urmaşilor păcatul lor care nu a fost iertat de
Dumnezeu,toţi descendeţii lor şi toată rasa umană este născută în păcat.
Cu scopul de a curăţa rasa umană de al ei ,,păcat originar” Dumnezeu
l-a sacrificat pe cruce pe Isus care este considerat fiu al lui Dumnezeu.
Deci Eva este responsabilă pentru propria ei greşeală.pentru
păcatul soţului său pentru păcatul originar al întregii omeniri şi de
moartea Fiului lui Dumnezeu.
Ce crezi despre fiicele ei? Sunt păcătoase ca şi ea şi trebuiesc
tratate ca atare.
Ascultă tonul sever al sfântului Paul care spune în Noul
Testament: ,,Femeia să primească învăţătură în tăcere,cu toată
supunerea”
,,Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii,nici să se ridice mai
presus de bărbat ci să rămână în tăcere”
,,Căci întâi a fost întocmit Adam ,şi apoi Eva”
,,Şi nu Adam a fost amăgit;ci femeia s-a făcut vinovată de
călcarea poruncii.” Timotei (2:11-14)
Sfântul Tertulian a fost mult mai dur decât sfântul Paul când a
vorbit cu ,,cele mai bune iubite surori în credinţă”
El a spus: ,,Voi ştiţi că sunteţi la fel ca Eva? Dumnezeu a hotărât
ca femeile să trăiască asftel; vinovatul aşa trebuie să trăiască.Voi
sunteţi poarta răului.Voi aţi fost calea spre copacul interzis. Eva e
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primul dezertor de la legea divină. Ea e cea care l-a convins pe Adam
şi care nu a atacat suficient răul. Ea a distrus uşor creaţia lui
Dumnezeu-omul. Drept urmare chiar fiul Domnului a plătit
dezertarea ei.”
Sf.Augustin a gândit exact ca şi predecesorul său. El a scris unui
prieten: ,,care este diferenţa dintre femei chiar dacă este o soţie sau o
mamă.[...] Refuz să cred că femeia poate fi om, funcţia sa exclusivă
este de a naşte copii.”
Sf.Toma de Aquino câteva secole mai târziu considera femeia
plină de defecte.
,,Cu privire la natura individuală, femeia este plină de defecte şi
nelegitimă, pentru că ea este încă Eva cea amagitoare şi din această
cauză noi trebuie sa ne ferim de orice femeie”
Reformatorul Martin Luther nu vedea nici un beneficiu de pe
urma femeii decât cel de a aduce pe lume cât mai mulţi copii. El
spunea: ,,Dacă ele se vor îmbolnăvi sau chiar vor muri nu este nici o
problemă. Lăsaţi-le să moară la naştere pentru că ele de asta există."
Din nou şi din nou toate femeile sunt denigrate din cauza imaginii
Evei cea amăgitoare, datorită relatării din Geneza.
Rezumând concepţia iudeo-creştină despre femeie a fost otrăvită
de credinţa în natura păcătoasă a Evei şi a urmaşilor săi de sex
feminin.
Dacă ne îndreptăm atenţia spre ceea ce afirmă Coranul despre
femeie vom realiza imediat că părerea islamică despre femeie este
radical diferită de concepţia iudeo-creştină.”
Să lăsăm însuşi Coranul să vorbească:
„Musulmanilor şi musulmanelor, dreptcredincioşilor şi
dreptcredincioaselor, celor supuşi şi celor supuse, celor iubitori de
adevăr şi celor iubitoare de adevăr, celor statornici şi celor
statornice, celor smeriţi şi celor smerite, celor ce dau milostenie şi
acelora dintre femei care dau milostenie, celor care postesc şi
acelora care postesc dintre femei, celor care îşi păzesc castitatea lor
şi acelora dintre femei care şi-o păzesc, celor care îl pomenesc pe
Allah Preaînaltul mereu şi acelora dintre femei care îl pomenesc,
Allah Preaînaltul le-a pregătit iertare şi răsplată mare.”
(Al Ahzab: 35)
„Domnul lor le-a răspuns: Eu nu las să se piardă nici o faptă
împlinită de vreunul din voi bărbat sau femeie, deopotrivă unul cu
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altul! Iar pe cei care au pribegit, care au fost alungaţi din căminele
lor, care au fost prigoniţi pe Calea mea, care au luptat şi au fost
omorâţi pe cale voi să-i ispăşesc de faptele lor rele şi să îi fac să intre
în Grădini pe sub care curg pâraie,drept răsplată din partea lui
Allah.La Allah Preaînaltul se află bună răsplată!” (Al Imran:195)
,,Pe cel care face o faptă bună bărbat sau femeie şi este
credincios îl vom dărui noi cu o viaţă bună. Şi Noi îi vom răsplăti pe
ei după faptele cele mai bune pe care le-au săvârşit.” (An Nahl:97)
„Cel care săvărşeşte o faptă rea nu va fi răsplătit decât cu una
asemănătoare cu ea, iar cel care săvârşeşte o faptă bună fie el
bărbat sau femeie şi este credincios acela va intra în Rai ,unde va
primi cele de trebuinţă,fără socoteală.” (Ghafir:40)
Este clar că femeia nu este diferită de bărbat.Ei sunt amândoi
creaţii ale lui Dumnezeu al cărui sublim scop pe pământ este să îl adore
pe Dumnezeu lor, să săvârşească fapte bune, să evite răul şi că ei
amândoi vor fi răsplătiţi.
Coranul nu menţionează niciodată că femeia este poarta răului
sau că omul este imaginea lui Dumnezeu, femeile şi bărbaţii sunt
creaţiile sale. Conform cu Sfântul Coran rolul femeii pe pământ nu se
limitează doar la a naşte. Ei i se cere să facă fapte bune aşa cum i se cere
şi bărbatului. Coranul nu spune niciodată că femeia nu are dreptul să
existe.
Din contra Coranul recomandă tuturor credincioşilor, femei şi
bărbaţi, să urmeze exemplul acestor două femei ideale: Fecioara
Maria şi soţia lui faraon.
,,Şi Allah Preaînaltul a dat-o drept pildă pentru aceia care
cred pe femeia lui faraon care a zis: Doamne, durează-mi mie o
casă lângă tine în Rai şi mântuieşte-mă pe mine de faraon şi de
fapta sa şi mântuieşte-mă pe mine de neamul de nelegiuţi!/Şi la fel
şi pe Maria, fiica lui Imran care a rămas neprihănită şi am suflat
în ea din Duhul nostru.Şi ea a crezut în cuvintele Domnului ei şi în
scripturile Sale şi a fost ea dintre cei supuşi cu statornicie.”
(At- Tahrim:11-12)

11

Femeia în Islam versus femeia în traditia iudeo- creştina
4.Fiicele o ruşine?
De fapt diferenţa dintre atitudinea biblică şi coranică vizavi de
femeie începe imediat după naşterea ei.
De exemplu în Biblie se consideră că în cazul naşterii unei fete
perioda de impuritate a mamei este mai lungă decât în cazul naşterii
unui băiat:
,,Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le lor: ,,Când o femeie va
rămâne însărcinată şi va naşte un copil de sex masculin,să fie necurată
ca în timpul perioadei ei în fiecare lună.”
,,Dacă naşte o fată să fie necurată două săptămâni ca în timpul
perioadei ei ;şi să rămână şaizeci şi şase de zile ca să se curăţească de
sângele ei."(Leviticul:2-5)
Biblia catolică declară şi mai explicit că ,,naşterea unei fiice
este pierdere."(Ecleziastul 22:3)
În contrast cu această declaraţie şocantă băieţii se bucură de o
preţuire deosebită: ,,Un om care îl educă pe fiul său va fi invidiat de
duşmani.” (Ecleziastul 30:3)
Rabinii evrei consideră obligaţie pentru bărbatul evreu să aibă
urmaşi în scopul înmulţirii speciei.
Ei nu îşi ascund preferinţa pentru băieţi: ,,Este mai bine de cei
care au băieţi decât de cei care au fete.”
,,La naşterea unui băiat toată lumea e veselă; la naşterea unei
fetiţe toţi sunt trişti” şi ,,când un băiat se naşte coboară pacea în lume
iar când se naşte o fată, nimic nu vine.”
O fiică este considerată un motiv de durere, o potenţială sursă de
ruşine pentru tatăl ei.”
,,Fiica ta este încăpăţânată fii dur cu ea pentru că altfel vei
provoca zâmbetele duşmanilor tăi; vei fi vorbit în oraş şi vei fi subiect
de bârfă sau vei fi supus oprobiului public.” (Ecleziastul 42:11)
,,Ţine sub control încăpăţânarea fiicei tale altfel ea va abuza de
îngăduinţa ta".
,,Fii autoritar cu fiica ta dacă nu vrei ca ea să îţi murdărească
numele.”(Ecleziastul 26:10-11)
În perioda preislamică arabii păgâni considerau fiicele o sursă
de ruşine şi practicau infanticidul(doar pentru nou nascuţii de sex
feminin).
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Coranul a condamnat de multe ori această practică odioasă.
În Sfântul Coran este menţionat că aceasta crimă sinistră nu ar fi
fost stopată niciodată în Arabia dacă Coranul nu ar fi condamnat-o în
termeni duri:
,,Se ascunde de lume din pricina răului ce i s-a vestit. Să-l ţină
el, în ciuda umilinţei, sau să-l îngroape în ţărână? Ce proastă
judecată!" (An Nahl:59)
,,Şi când i se veşteşte unuia dintre ei ceea ce el a dat ca pildă
pentru cel milostiv, atunci faţa sa devine întunecată şi este el plin
de mânie."(Az-Zukhruf:17)
,,Şi când fetiţa îngropată de vie va fi întrebată, pentru ce
păcat a fost omorâtă"(At Takwir:8-9)
În Coran nu se fac deosebiri între fete şi băieţi. În contrast cu
Biblia, Coranul consideră naşterea unei fetiţe sau a unui băiat un dar şi
o binecuvântare.
Coranul menţionează mai întâi naşterea unei fetiţe: ,,Al lui Allah
este stăpânirea cerurilor şi a pământului. El creează ceea ce
voieşte şi dăruieşte El copile şi băieţi cui voieşte"(Aş-şura:49)
Cu scopul de a distruge toate tentativele de infanticid din
societatea musulmană pe cale să se nască profetul Muhammad (Pacea şi
binecuvantarea lui Allah fie asupra sa) le-a promis credincioşilor
binecuvântaţi cu fete o mare răsplată dacă îşi vor trata cu bunătate
fiicele; ele îi vor proteja de focul iadului.”(Bukhari-Muslim)
,,Oricine creşte bine două fete până ajung la maturitate în Ziua
Învierii vor fi precum acestea;şi el şi-a unit degetele sale” (Muslim)
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5. Educaţia femeii
Diferenţa dintre concepţiile biblice şi cele coranice despre
femeie nu se rezumă doar la viziunea naşterii unei fetiţe, să comparăm
atitudinile lor faţă de încercarea femeii de a-şi învăţa religia.
Inima iudaismului este Tora, Legea. Oricum în conformitate cu
Talmudul ,,femeile sunt scutite de la studiul Torei”
Unii rabini declară ferm ,,lasă cuvintele mai degrabă să fie
distruse de foc decât să le împarţi cu femeile” şi ,,oricine o învaţă pe
fiica sa Tora este ca şi cum ar învăţa-o vulgarităţi”
Atitudinea Sfântului Paul din Noul Testament nu este mai
înţeleaptă: ,,Femeile să tacă în biserici, căci lor nu le este îngăduit să ia
cuvântul; ci să fie supuse, cum zice şi legea.”
,,Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe
soţii lor acasă; căci este ruşinos pentru femeie să vorbească în
biserică.” (Corinteni1-14:15)
Cum poate o femeie să înveţe dacă nu i se permite? Cum poate
progresa intelectual o femeie dacă a fost obligată să fie în stare de
supunure totală? Cum poate să îşi lărgească orizonturile dacă unica sa
sursă de informaţii este soţul?
Acum pe bună dreptate va trebui să ne întrebăm există vreo
diferenţă în poziţia Coranului?
O scurtă poveste relatată în Coran ne va ajuta să ne edificăm.
Khawlah a fost o femeie musulmană al cărei soţ a spus într-un
moment de furie: ,,Tu eşti pentru mine precum spatele mamei mele”
Aceasta era formula (denumită zihar) prin care arabii păgâni divorţau
de soţiile lor, însă femeile nu puteau părăsi casa soţului pentru a se
căsători cu un alt bărbat.
Când Khawalah a auzit aceste cuvinte de la soţul său a fost întro situaţie foarte neplăcută.
Ea a mers la Profet şi l-a rugat să intervină pentru ea. Profetul a
fost de părere ca ea să aibă răbdare până va descoperi o cale de ieşire
din această situaţie. Profetul i-a spus: ,,nu te văd decât că ai fost oprită
lui.” Khawlah a insistat pe lângă Profet zicând că el nu a rostit ,,te
14
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repudiez”. La scurt timp Allah a revelat un capitol denumit ,,Al
Mujadila” sau ,,sura celei care discută” şi în care acest obicei nedrept
a fost abolit.
,,Allah Preaînaltul a auzit vorbele celei care discută cu tine în
privinţa bărbatului ei şi se plânge lui Allah. Şi Allah aude discuţia
voastră căci Allah Preaînaltul este Cel care aude totul şi Vede
totul."(Al Mujadila:1)
Femeia în concepţia coranică are dreptul să argumenteze cu
însuşi Profetul Islamului.
Nu i s-a recomandat să tacă şi nici să îl considere pe soţul său
unica sursă de referinţă în materie de drept şi religie.
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6. Femeia impură
Legile iudaice cu privire la menstruaţie sunt extrem de restrictive.
Vechiul Testament considera că femeia în perioada menstruaţiei este
impură, murdară.
Mai mult impuritatea sa îi ,,contamina” şi pe alţii.
Oricine şi orice atingea devenea impur pentru o zi.
,,Femeia care va avea o scurgere şi anume o hemoragie din
trupul ei, să rămână şapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de
ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea
ea va fi necurat.”
,,Oricine se va atinge de patul ei să-şi spele hainele, să se scalde
în apă şi va fi necurat până seara./Oricine se va atinge de un lucru pe
care a şezut ea să-şi spele hainele, să se scalde în apă şi va fi necurat
până seara./Dacă este ceva pe patul său, pe lucrul care a şezut ea,cine
se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara."(Leviticul19:23Vechiul Testament)
Datorită naturii sale ,,impure" femeia era uneori ,,expulzată” cu
scopul evitării oricărui contact cu ea. Era trimisă într-o casă specială
numită ,,casa impurităţii” pe toată durata ciclului menstrual.
Talmudul considera că femeia în perioada menstruaţiei este
„fatidică” chiar şi în lipsa contactului fizic.
,,Rabinii noştri ne-au învăţat că dacă o femeie are menstruaţie şi
trece printre doi bărbaţi dacă este în primele zile ale menstruaţiei ea va
ucide unul dintre ei şi dacă este la sfârşitul perioadei va provoca
conflict între ei”(bPes.111a)
În plus soţului femeii care are menstruaţie îi este interzis să intre
în sinagogă şi el devenea murdar doar prin contactul cu praful de pe
piciorul soţiei."
Preotul a cărui soţie, fiică sau mamă avea menstruaţie nu putea
recita binecuvântări în sinagogă. Nu e de mirare faptul că multe femei
evreice numesc încă menstruaţia ,,blestem”.
Islamul nu consideră că femeile sunt în situaţia de impuritate sau
,,impure contagioase” pe perioada ciclului menstrual.
Ea nu este nici ,,intangibilă” sau ,,blestemată”. Viaţa ei este
16
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normală în această perioadă existând doar o unică interdicţie: cuplului
conjugal nu i se permite să aibă relaţii sexuale.
Orice tip de contact fizic este permis între ei. Femeia în această
perioadă nu îndeplineşte rugăciunea zilnică şi nici nu posteşte.
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7. Femeia martor
O altă chestiune în care Biblia şi Coranul nu se pot pune de acord
este dacă femeia poate depune mărturie. Este adevărat că în Coran
există indicaţia că în cazul tranzacţiilor comerciale să fie luaţi drept
martori fie doi bărbaţi fie două femei şi un bărbat. (Al baqara:282)
Oricum rezultă clar din Coran că în unele situaţii este acceptată
mărturia unei femei şi este considerată egală cu a unui bărbat.
De fapt mărturia femeii o poate chiar invalida pe cea a unui
bărbat. Dacă soţul se îndoieşte fals de castitatea soţiei sale ,el va jura de
cinci ori pentru a evidenţia nevinovăţia ei. Dacă soţia jură în acelaşi
mod este considerată nevinovată şi în acest caz căsătoria este
desfăcută.
„Aceia care defăimează femei cinstite şi nu au martori în
afară de ei înşişi, fiecare dintre ei trebuie să facă patru mărturii cu
juramânt pe Allah Preaînaltul că el este dintre cei care spun
adevărul./Şi o a cincea mărturie cu jurământ, că blestemul lui
Allah Preaînaltul să cadă asupra lui, dacă este dintre cei care
mint./ Însă osânda va fi îndepărtată de la ea,dacă ea face patru
mărturii cu jurământ pe Allah Preaînaltul că el este dintre cei care
mint./Şi o a cincea mărturie cu jurământ că mânia lui Allah
Preaînaltul să se abată asupra ei,dacă el este dintre cei care spun
adevârul.” (An Nur:6-9)
În societatea evreiască timpurie femeii nu îi era permis să
depună mărturie. Rabinii considerau că femeia nu este capabilă să
depună mărturie deoarece ea este supusă celor 9 blesteme care sunt
efectele căderii ei. Femeile din Israel nici în ziua de azi nu pot depune
mărturie la tribunalele rabinice(religioase). Rabinii justifică această
atitudine vizavi de mărturia femeii:
Citând din Geneza 18:9-16
,,Atunci ei i-au zis:,,Unde este soţia ta, Sara?”,,Iat-o în cort” i-a
spus el.
,,Şi el a zis:La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreşit la
tine;şi iată că Sara ,soţia ta va avea un fiu."Sara asculta la usa cortului
18
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care era înapoia lui.”
,,Avraam şi Sara erau bătrâni înaintaţi în vârstă; şi Sarei nu îi mai
venea rânduiala femeilor.”
,,Sara a râs în sine zicând; ,,Acum când am îmbătrânit să mai am
pofte?” Domnul meu de asemenea este bătrân.”
,,Domnul a zis pentru ce a râs Sara zicând:,,Cu adevărat să mai
pot avea copii eu care sunt bătrână ?”
,,Este oare ceva prea greu pentru Domnul?La anul în vremea
asta Mă voi întoarce la tine şi Sara va avea un fiu.”
,,Sara a tăgăduit spunând:,,N-am râs” căci i-a fost frică. Dar el a
zis: Ba da ai râs.” (Geneza 18:9-15)
Ei folosesc povestea Sarei pentru a demonstra că femeile nu pot
depune mărturie.
În Coran este menţionată povestea Sarei dar fără nici o aluzie la
minciuna Sarei.
,,Şi au venit trimişii noştri de la Avraam cu veste bună. Au zis
ei: Pace! Şi nu a pregetat să aducă un viţel fript./Şi când a văzut că
mâinile lor nu se întind spre el a devenit bănuitor şi l-a cuprins
frica de ei.Dar ei au zis:,,Nu-ţi fie frică!"Noi am fost trimişi de la
neamul lui Lot!/Şi soţia lui stătea în picioare şi a râs ea.Noi i l-am
vestit pe Isaac iar după el pe Iacob./Ci ea a zis:,,Vai mie!Cum o să
nasc eu când sunt o femeie bătrână iar bărbatul meu e un
moşneag?Acesta este cu adevarat un lucru ciudat./Dar ei au zis: Te
miri tu de hotărârea lui Allah? Îndurarea şi binecuvântarea lui
Allah Preaînaltul asupra voastră, o locuitori ai acestei case! El
este cu adevărat Cel Vrednic de laudă şi cel vrednic de Glorie!/Şi
când i-a trecut lui Avram frica şi i-a venit vestea bună,a vorbit el cu
Noi în apărarea neamului lui Lot.”(Hud 69-74)
,,Oare nu a ajuns la tine istoria despre oaspeţii cei cinstiţi ai lui
Avraam?"
,,Cînd au intrat la el şi i-au zis ,,Pace!”, iar el le-a zis lor ,,Pace,
oameni necunoscuţi!”
,,Apoi s-a dus el pe furiş la familia lui şi a adus un viţel gras.”
,,Şi l-a apropiat de ei zicând:voi nu mâncaţi?”
,,Şi l-a cuprins pe el frica însă ei i-au zis: ,,Nu te teme!” Şi i-au
vestit lui naşterea unui fecior înţelept.”
,,S-a apropiat soţia lui văicărindu-se,lovindu-şi obrajii şi a zis:
,,Eu sunt o babă stearpă”
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,,Dar ei au zis: ,,Aşa a grăit Domnul tău şi El este Înţelept şi
Atoateştiutor!” (Adh-Dhariat:24-30)
În occidentul creştin femeia are dreptul de a depune mărturie
doar de la sfârşitul secolului trecut. Dacă soţul îşi acuza soţia de
infidelitate, mărturia ei conform Bibliei nu va fi luată în consideraţie.
Soţia acuzată a fost subiect de chinuitoare procese. În aceste procese
ea suporta ritualuri umilitoare prin care se presupunea că şi-a
demonstrat vinovăţia sau inocenţa.
11. Şi a grăit Domnul lui Moise şi a zis:
12. "Grăieşte fiilor lui Israel şi zi către ei: De va greşi femeia unui
bărbat şi-l va înşela,
13. Şi va dormi cineva cu ea în pat, şi lucrul va fi ascuns de
bărbatul ei, şi ea se va spurca pe ascuns, şi nu vor fi martori împotriva ei,
nici nu va fi prinsă asupra faptului;
14. De va cădea asupra bărbatului duhul îndoielii bănuind pe
femeia sa, vinovată fiind aceasta, sau de va cădea asupra lui duhul
îndoielii şi va bănui femeia sa, nevinovată fiind:
15. Să-şi aducă bărbatul femeia sa la preot şi să aducă jertfă pentru
ea a zecea parte de jertfă de făină de orz, dar să nu toarne deasupra
untdelemn, nici să pună tămâie, pentru că acesta este dar de bănuială,
dar de amintire, care aminteşte vinovăţia;
16.Iar preotul să o aducă şi să o pună înaintea Domnului.
17. Apoi să ia preotul apă curată de izvor într-un vas de lut, să ia
ţărână din pământ de dinaintea cortului adunării şi să o pună în apă.
18. După aceea să pună preotul femeia înaintea Domnului, să
descopere capul femeii şi să-i dea în mâini darul de pomenire, darul de
bănuială, iar preotul să aibă în mâini apa cea amară, care aduce
blestemul.
19. Apoi preotul pune femeia să jure şi să zică: Dacă n-a dormit
nimeni cu tine şi tu nu te-ai spurcat şi n-ai călcat credincioşia către
bărbatul tău, nevătămată să fii de această apă amară care aduce blestem;
20. Iar de te-ai abătut, fiind măritată, şi te-ai spurcat, de a dormit
cineva cu tine, afară de bărbatul tău,
21. Atunci să dea Domnul să fii de blestem şi de ocară în poporul
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tău; să facă Domnul ca sânul tău să cadă şi să se umfle pântecele tău.
22. Şi apa aceasta, care aduce blestem, să intre înăuntrul tău, ca să
ţi se umfle pântecele şi să-ţi cadă sânul tău. Iar femeia să zică: Amin,
amin!
23. Apoi să scrie preotul jurămintele acestea pe hârtie, să le moaie
în apa cea amară,
24. Şi să dea femeii să bea apa amară aducătoare de blestem, şi va
înghiţi ea apa aducătoare de blestem spre vătămarea ei.
25. După aceea să ia preotul din mâinile femeii darul de pâine cel
pentru bănuială şi să ridice acest dar înaintea Domnului şi să-l ducă la
jertfelnic.
26. Să ia apoi preotul cu pumnul o parte din darul de amintire, s-o
ardă pe jertfelnic şi după aceasta să dea femeii să bea apa.
27. După ce va bea apa cea amară a blestemului, dacă ea va fi
necurată şi dacă va fi înşelat pe bărbatul său, se va umfla pântecele ei şi
sânul ei va cădea şi va fi femeia aceea blestemată în poporul său.
28. Iar dacă femeia nu s-a spurcat, ci va fi curată, nevătămată va
rămâne şi va naşte copii.
29. Aceasta este rânduiala pentru femeia bănuită, care, fiind
măritată, s-ar abate şi s-ar spurca,
30. Sau pentru omul, asupra căruia ar cădea duhul geloziei şi ar
bănui pe femeia sa. Atunci să pună el pe femeie înaintea feţei Domnului
şi să facă preotul cu ea după legea aceasta.
31. Şi va fi bărbatul curat de păcat, iar femeia aceea îşi va purta păcatul
ei". (Numerii 5 -11:31)
Dacă era găsită vinovată era condamnată la moarte. Dacă era
declarată nevinovată soţul ei era de asemenea considerat nevinovat de
orice nelegiure. Dacă un bărbat se căsătorea şi apoi îşi acuza soţia că nu
a fost virgină mărturia ei nu era luată în consideraţie. Părinţii trebuiau să
dovedească virginitatea ei în faţa mai marilor oraşului. Dacă părinţii
nu puteau proba nevinovăţia fiicei lor ea trebuia lapidată în pragul uşii
tatălui ei. Dacă părinţii erau capabili să dovedească nevinovăţia fiicei
lor soţul trebuia să plătească 100 de şekeli de argint şi nu putea divorţa
toată viaţa lui de soţie.
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13.De îşi va lua cineva femeie şi va intra la dânsa,
14. Iar apoi o va urî şi va ridica asupra ei învinuiri de lucruri urâte,
va împrăştia zvon rău despre ea şi va zice: Am luat femeia aceasta şi am
intrat la ea şi n-am găsit la ea feciorie,
15. Atunci tatăl fetei şi mama ei să ia şi să ducă semnele fecioriei
fetei la bătrânii cetăţii, în poartă;
16. Şi tatăl fetei să zică bătrânilor: Am dat pe fiica mea de femeie
acestui om şi acum el a urât-o,
17. Şi iată ridică asupra ei învinuiri de lucruri urâte, zicând: N-am
găsit feciorie la fiica ta; dar iată semnele fecioriei fiicei mele. Şi să
întindă haina înaintea bătrânilor cetăţii.
18. Atunci bătrânii acelei cetăţi să ia pe bărbat şi să-l pedepsească;
19. Să pună asupra lui gloabă de o sută de sicli de argint şi să-i dea
tatălui fetei, pentru că a stârnit zvonuri rele despre o fată israelită; ea
însă să-i rămână femeie şi el să nu se poată despărţi de ea toată viaţa lui.
20. Iar dacă cele spuse vor fi adevărate şi nu se va găsi feciorie la
fată,
21. Atunci fata să fie adusă la uşa casei tatălui ei şi locuitorii
cetăţii ei să o ucidă cu pietre şi să o omoare, pentru că a făcut lucru de
ruşine în Israel, desfrânându-se în casa tatălui său. Şi aşa să stârpeşti
răul din mijlocul tău.” (Deuteronom 22:13-21)
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8.Adulterul
Adulterul este considerat un păcat în toate religiile. Biblia a
decretat pedeapsa cu moartea pentru adulterini şi adulterine. Islamul
de asemenea îi pedepseşte pe ambii.
,,Pe cea care preacurveşte şi pe cel care preacurveşte biciuţi-i
pe fiecare cu câte o sută de lovituri.Şi să nu vă apuce mila de ei în
împlinirea legii lui Allah Preaînaltul ,dacă voi credeţi în Allah şi în
Ziua de Apoi!Şi un grup de dreptcredincioşi să fie martori la
pedepsirea lor!”(An Nur:2)
Oricum definiţia coranică a adulterului este foarte diferită de cea
biblică. Adulterul conform Coranului este o relaţie extraconjugală
între un bărbat şi o femeie ambii fiind căsătoriţi. Biblia consideră
adulterul o relaţie extraconjugală a unei femei căsătorite.
10. De se va desfrâna cineva cu femeie măritată, adică de se va
desfrâna cu femeia aproapelui său, să se omoare desfrânatul şi
desfrânata.(Leviticul:10)
22. De se va găsi cineva dormind cu femeie măritată, pe amândoi
să-i daţi morţii: şi bărbatul, care a dormit cu femeia şi femeia. Şi aşa să
stârpeşti răul din Israel. (Deuteronom:22)
(Proverbe)
Conform definiţiei din Biblie dacă un bărbat căsătorit are o
relaţie cu o femeie necăsătorită nu este considerat adulter. Creştinismul
consideră adulter doar relaţia extraconjugală a femeii căsătorite. Pe
scurt adulterul este o relaţie extraconjugală cu o femeie căsătorită O
relaţie extramaritală a unui bărbat căsătorit nu este un păcat în
Biblie.De ce acest dublu standard moral? În conformitate cu
Enciclopedia iudaică soţia este considerată proprietatea soţului şi
adulterul constituie o violare a dreptului exclusiv al soţului asupra ei;
soţia ca proprietate a soţului nu are nici un drept asupra lui. Deci dacă
un bărbat necăsătorit are o relaţie cu o femeie căsătorită el a violat
proprietatea altui bărbat şi trebuie pedepsit. În Israel dacă un bărbat
căsătorit are o relaţie cu o femeie necăsătorită,copilul lui cu această
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femeie este considerat legitim,însă dacă o femeie căsătorită are o
legătură cu un bărbat căsătorit sau singur,copilul va fi considerat
bastard şi îi va fi interzis să se căsătorească cu evrei prin naştere, se
poate căsători doar cu un bastard sau un convertit. De asemenea
descendenţii vor fi consideraţi bastarzi până la a zecea generaţie.
Coranul nu a considerat niciodată femeia ca fiind proprietate a unui
bărbat. Coranul descrie cu multă elocvenţă relaţiile dintre soţi.
,,Şi printre semnele lui este acela că El v-a creat din voi înşivă
,soaţe,pentru ca voi să trăiţi în linişte împreună cu ele. Şi el a pus
între voi linişte şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un
neam de oameni care chibzuiesc."(Ar- Rum:21)
Aceasta este concepţia coranică despre căsătorie: dragoste,
îndurare, linişte nu proprietate şi dublu standard.
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9. Jurămintele
Conform Bibliei orice promisiune trebuie făcută în numele lui
Dumnezeu.Cel care promite
nu trebuie să îşi încalce
promisiunea.Pentru femeie acest lucru nu este necesar;ea are nevoie
de aprobarea tatălui dacă trăieşte în casa lui sau a soţului dacă e
căsătorită.Dacă soţul, respectiv tatăl nu aprobă jurământul fiicei soţiei
el este declarat nul.
2. Aşadar, a grăit Moise către căpeteniile seminţiilor fiilor lui
Israel şi le-a zis: "Iată ce porunceşte Domnul:
3. Omul care va face făgăduinţă Domnului sau se va jura cu
jurământ, punând legătură asupra sufletului său, să nu-şi calce cuvântul,
ci să împlinească toate câte au ieşit din gura lui.
4. Dacă vreo femeie va da făgăduinţă Domnului şi va pune asupra
sa legământul, în casa părintelui său, în tinereţea sa,
5. Şi va auzi tatăl făgăduinţa ei şi legământul ce ea şi-a pus asupra
sufletului său, şi va tăcea tatăl ei asupra acestora, atunci toate
făgăduinţele ei se vor ţine şi orice legământ şi-ar fi pus ea asupra
sufletului său se va ţine.
6. Iar dacă tatăl ei, auzind, o va opri, atunci toate făgăduinţele ei şi
legămintele ce ea şi-ar fi pus asupra sufletului său nu se vor ţine şi
Domnul o va ierta, pentru că a oprit-o tatăl ei.
7. Dacă însă ea se va mărita şi va fi asupra ei făgăduinţa sau
cuvântul gurii sale, cu care s-a legat pe sine,
8. Şi va auzi bărbatul ei şi, auzind-o, va tăcea, atunci făgăduinţele
ei se vor ţine şi legămintele ce ea şi-a pus asupra sufletului său se vor
ţine.
9. Iar dacă bărbatul ei, auzind, o va opri şi va lepăda făgăduinţa ei,
care este asupra ei, şi cuvântul gurii ei cu care ea s-a legat pe sine, atunci
acestea nu se vor ţine, pentru că i le-a oprit bărbatul ei, şi Domnul o va
ierta.
10. Iar făgăduinţa văduvei şi a celei despărţite şi orice legământ
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şi-ar pune aceasta asupra sufletului ei se va ţine.
11. Dacă însă în casa bărbatului său a dat făgăduinţă sau şi-a pus
legământ asupra sufletului său cu jurământ,
12. Şi bărbatul ei a auzit şi a tăcut asupra acesteia şi n-a oprit-o,
atunci toate făgăduinţele ei se vor ţine şi orice legământ şi-ar fi pus
asupra sufletului său se va ţine.
13. Dacă însă bărbatul ei, auzind, a lepădat făgăduinţele, atunci
toate făgăduinţele ieşite din gura ei şi legămintele sufletului său nu se
vor ţine, pentru că bărbatul ei le-a desfiinţat şi Domnul o va ierta.
14. Orice făgăduinţă şi orice legământ cu jurământ pentru
smerirea sufletului ei, bărbatul ei îl poate întări şi tot bărbatul ei îl poate
şi desfiinţa.
15. Dacă însă bărbatul ei a tăcut despre aceasta, zi după zi, prin
aceasta el a întărit toate făgăduinţele ei şi toate legămintele ce sunt
asupra ei le-a întărit, pentru că el a auzit şi a tăcut.
16. Iar dacă bărbatul le-a lepădat după ce le-a auzit, atunci a luat el
asupra sa păcatul ei".
17. Acestea sunt legile, pe care Domnul le-a poruncit lui Moise
asupra legămintelor dintre bărbat şi femeia lui, dintre tată şi fiica lui, cât
aceasta este tânără şi se află în casa tatălui ei."(Numerii 30-2-15)
De ce cuvântul femeii nu este admis? Răspunsul e simplu
pentru că ea este proprietatea tatălui înainte de căsătorie iar după
căsătorie devine proprietatea soţului. Controlul tatălui este total, el
poate face tot ceea ce îşi doreşte inclusiv să o vândă! Următorul
fragment dintr-o scriere rabinică evidenţiază acest lucru: ,, Bărbatul
poate să o vândă pe fiica sa, dar femeia nu îşi poate vinde fiica,bărbatul
o poate logodi pe fiica sa însă femeia nu poate.” Literatura rabinică
indică de asemenea că prin căsătorie controlul asupra fiicei este
transferat de la tată la soţ. ,,Logodna o face pe femeie averea sacră
proprietatea inviolabilă a soţului.” Evident dacă femeia
este
considerată proprietatea cuiva ea nu poate face nici o promisiune fără
aprobarea stăpânului său. Recomandarea biblică privitoare la
jurămintele femeii a avut repercusiuni negative asupra femeii iudeocreştine până la începutul acestui secol. Femeia căsătorită în lumea
occidentală nu a avut nici un statut juridic. Nici o faptă a ei nu avea
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valoare legală . Soţul ei putea renega orice contract, afacere sau
înţelegere pe care ea a a făcut-o. Femeia în vest era incapabilă să
respecte obligaţiile unui contract deoarece ea de fapt era proprietatea
altcuiva. Femeia occidentală a suferit mai bine de 200 de ani din cauza
acestei atitudini biblice faţă de poziţia femeilor vizavi de taţii şi soţii
lor. În islam jurământul este valid atât pentru bărbaţi cât şi pentru
femei şi nimeni nu are puterea să îl anuleze.
În Coran este scris: ,,Allah Preaînaltul nu vă va mustra pentru
jurămintele voastre rostite la întâmplare,însă vă va mustra
pentru jurămintele prin care v-aţi legat cu bună ştiinţă.Ispăşirea
pentru ele va fi hrănirea a zece sărmani cu ceea ce îi hrăniţi în
mod obişnuit pe cei din familia voastră, sau îmbrăcarea lor sau
slobozirea unui rob.Cel ce nu găseşte mijloacele pentru aceasta
trebuie să ţină post vreme de trei zile.Aceasta este ispăşirea
pentru jurămintele voastre,dacă le-aţi făcut. Şi păziţi-vă
jurămintele! Astfel vă limpezeşte Allah Preaînaltul versetele Lui.
Poate că veţi fi mulţumitori!” (Al Maida:89)
Companionii profetului Muhammad(Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa) bărbaţi şi femei şi-au prezentat personal
jurământul în faţa lui. ,,O,Profetule!Dacă vin la tine femei
credincioase şi îţi fac jurământ de credinţă, făgăduind că nu vor
pune nimic în rând cu Allah, nu vor fura, nu vor preacurvi, nu-i vor
omorî pe copiii lor, nu vor săvârşi nici o ticăloşie cu mâinile lor şi
cu picioarele lor, şi nu ţi se vor arăta cu nesupunere faţă de ceea ce
se cuvine, atunci primeşte jurământul lor de credinţă şi roagă-l pe
Allah Preaînaltul de iertare pentru ele, căci Allah Preaînaltul este
Iertător, Îndurător.” (Al-Mumtahana:12)
Bărbatul nu poate încheia un jurământ în numele soţiei sau al
fiicei sale.Şi nici un bărbat nu poate anula un jurământ al nici uneia
dintre rudele sale de sex feminin.

27

Femeia în Islam versus femeia în traditia iudeo- creştina

10.Proprietatea soţiei
Cele trei mari religii au o credinţă de nezdruncinat în importanţa
căsătoriei şi a vieţii de familie. Ele de asemenea sunt de acord că
bărbatul este capul familiei. Totuşi există diferenţe zgomotoase între
cele trei religii în ceea ce priveşte limitele acestei conduceri. Tradiţia
iudeo-creştină spre deosebire de Islam extinde virtual conducerea
soţului asupra proprietăţilor soţiei. Conform tradiţiei iudaice soţul este
cel care administrează bunurile soţiei. Şi în acest caz se aplică dublul
standard ca şi în cazul adulterului sau al jurământului. Această
concepţie este responsabilă pentru refuzul ca soţia să aibă orice control
asupra veniturilor sau proprietăţilor sale. De îndată ce se căsătoreşte
femeia evreică pierde complet orice control asupra bunurilor şi
veniturilor sale. Rabinii declară că este dreptul soţului să dispună de
bunurile soţiei. ,,Din clipa în care ai devenit proprietarul femeii vei
deveni şi stăpân al bunurilor sale? Şi ,,din moment ce a dobândit o
femeie nu ar trebui să dobândească şi bunurile sale?” Astfel căsătoria o
face lefteră pe o femeie bogată. Talmudul descrie situaţia financiară a
soţiei astfel ,,cum poate să aibă ceva o femeie? Ce este al lui este al lui şi
ce este al ei este de asemenea al lui.” Veniturile ei şi ceea ce găseşte ea
pe stradă e de asemenea al lui.Obiectele casnice chiar şi firmiturile de
pâine de pe masă sunt de asemenea ale lui. Dacă ea invită un musafir în
casa sotului şi îl hrăneşte e ca şi cum l-ar fura pe soţ.” San 71.Git 62a
De fapt problema este că averea femeii evreice era destinată
atragerii pretendenţilor. Familia evreiască trebuia să stabilească o cotă
din averea sa care să fie utilizată drept dotă (zestre) în cazul căsătoriei.
Această dotă era o povară nedorită pentru taţii fetelor.Tatăl o educa şi o
creştea pe fiica lui şi apoi o pregătea pentru căsătorie furnizându-i o
dotă consistentă .Astfel fata în familiile evreieşti a
fost o
responsabilitate şi nu un profit şi această responsabilitate explică de ce
naşterea unei fiice nu era sărbătorită cu bucurie în vechea societate
evreiască. Zestrea era un dar de nuntă oferit mirelui sub forma unei
închirieri, el era proprietarul dar nu o putea vinde. Mireasa pierdea
orice control asupra dotei din momentul căsătoriei. Mai mult dacă ea
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lucrează veniturile sale revin soţului. Ea îşi recăpăta proprietăţile doar
în două situaţii: în cazul divorţului sau decesului soţului. Dacă ea murea
prima,soţul ei o moştenea.În cazul decesului soţului, soţia îşi recăpăta
dota sa premaritală dar nu avea dreptul la nici o parte din bunurile
lui.Creştinismul a urmat până recent tradiţii similare cu cele iudaice.
Ambele legi civile şi religioase în timpul imperiului greco-roman
creştin (după Constantin) a pus problema convenţiei asupra
proprietăţii ca o condiţie pentru recunoaşterea căsătoriei. Familiile
ofereau fiicelor lor o dotă din ce în ce mai mare şi drept rezultat bărbaţii
aveau tendinţa de a se căsători cu femei care aveau o zestre consistentă,
din această cauză familiile amânau căsătoriile mai mult decât se
obişnuia. Sub legea canonică şi civilă femeia îşi pierdea zestrea dacă
era găsită vinovată de adulter, toată dota revenea soţului. Acest lucru se
întâmpla până la sfârşitul secolului 19 şi începutul secolului 20. De
exemplu drepturile femeilor în dreptul englez au fost scrise şi publicate
în 1632. Aceste drepturi includeau:soţia nu numai că îşi pierdea
bunurile după căsătorie, ea îşi pierdea de asemenea şi individualitatea.
Nici o faptă de a sa nu avea valoare legală. Persoanele care încheiau
orice tip de contract cu o femeie erau considerate şarlatani. Mai
mult,femeia nici măcar nu putea să dea pe cineva în judecată,nici
măcar pe propriul ei soţ. O femeie căsătorită era practic tratată în ochii
legii ca un copil. Soţia aparţinea soţului său şi deci ea îşi pierdea
averea,statutul legal şi numele de familie.Islamul încă din secolul 17 a
acordat femeii căsătorite independenţă individuală de care până foarte
recent femeile din vestul iudeo-creştin erau private. În islam mireasa şi
familia sa nu au obligaţia de a oferi un cadou mirelui. Fata în familia
musulmană nu este o povară. O femeie este demnă în islam,ea nu
trebuie să ofere daruri cu scopul de a atrage posibilii soţi.Mirele este
cel care trebuie să ofere miresei un dar de nuntă.Acest dar este
considerat proprietatea ei şi nu a mirelui sau a familiei miresei. Lor nu
le revine nici o parte din el şi nu exercită control asupra darului de
nuntă.Astăzi în câteva societăţi musulmane darul de nuntă este de
ordinul miilor de dolari sau în diamante şi nu este nimic neobişnuit.
Mireasa păstrează acest dar chiar dacă mai târziu divorţează.
Soţului nu îi este permis să ia nici o parte din bunurile soţiei excepţie
făcând situaţiile când oferă ea însăşi prin liberul consimţământ.
Coranul şi-a declarat clar poziţia faţă de această chestiune:,,Şi oferiţi
femeilor zestrea de bună voie, iar dacă ele se lipsesc nesilite,de ceva
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atunci cheltuiţi-o voi cum doriţi, cu plăcere."(An Nisa:4)
Veniturile soţiei şi averea sa este sub controlul ei total, soţului
revenindu-i responsabilitatea întreţinerii copiilor şi a soţiei.
Nu e nici o problemă dacă soţia este bogată,ea nu este obligată săşi întreţină familia dar ceea ce oferă este considerat ,,sadaqa”(caritate)
şi este alegerea ei să facă aceasta. Soţii se moştenesc unii pe alţii. În
plus femeia căsătorită în islam îşi păstrează legal numele său şi
individualitatea. Un judecător american a comentat odată astfel
drepturile femeii musulmane: ,,O fată musulmană se poate căsători de
zece ori dar individualitatea ei nu este absorbită de diverşii ei soţi. Ea
este o planetă solară cu un nume şi o personalitate juridică proprie.”
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11.Divorţul
Cele trei religii au diferenţe remarcabile în concepţia lor despre
divorţ. Creştinismul urăşte în întregime divorţul.Noul Testament este
indubitabil avocatul indisolubilităţii căsătoriei.I se atribuie lui Isus
următoarele cuvinte: “Eu însă vă spun vouă: Că oricine va lăsa pe
femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârşească
adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter.” (Matei:32)
Acest ideal este indubitabil nerealist.Se presupune că societatea
umană nu a atins niciodată starea de perfecţiune morală.Când un cuplu
realizează că viaţa lor conjugală este dincolo de remediere,interdicţia
divorţului nu aduce nimic bun pentru ei.Nu este rezonabil să obligi
doi oameni să rămână împreună împotriva voinţei lor.Nu e de mirare că
întreaga lume creştină a fost obligată să permită divorţul.Iudaismul
admite divorţul chiar şi fără un motiv.
Vechiul Testament dă soţului dreptul de a divorţa de soţia sa doar
pentru că nu o place.
1.”De va lua cineva femeie şi se va face bărbat ei, dar ea nu va afla
bunăvoinţă în ochii lui, pentru că va găsi el ceva neplăcut la ea, şi-i va
scrie carte de despărţire, i-o va da la mână şi o va slobozi din casa sa,
2.Iar ea va ieşi şi, ducându-se, se va mărita cu alt bărbat.
3. Dar dacă şi acest din urmă bărbat o va urî şi-i va scrie carte de
despărţire şi i-o va da la mână şi o va slobozi din casa sa, sau va muri
acest din urmă bărbat al ei, care a luat-o de soţie,
4. Bărbatul ei cel dintâi care a lăsat-o nu o poate lua iar de soţie, după ce
a fost întinată, că aceasta este urâciune înaintea Domnului
Dumnezeului tău; să nu întinezi pământul, pe care Domnul Dumnezeul
tău ţi-l dă de moştenire.” (Deuteronom 24:1-4)
Versetele de mai sus au provocat dezbateri furtunoase între
teologii evrei deoarece ei dezaprobă interpretatarea cuvintelor
,,neplăcut”, ,,indecent” menţionate în aceste versete. Talmudul
înregistrează diferenţele lor de opinie. Şcoala Şammai afirmă că un
bărbat nu poate divorţa de soţia lui decât dacă aceasta se face vinovată
de neglijenţă în îndeplinirea datoriei conjugale, în timp ce şcoala Hillel
spune că el poate divorţa de soţie dacă ea a spart o farfurie. Rabinul
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Akiba spune că ,,un bărbat poate divorţa dacă a găsit o femeie mai
frumoasă decât soţia lui.”(Gittin 90a-b)
Noul Testament urmează opinia Şammaită în timp ce legea
evreiască a urmat opiniile hilelite şi ale rabinului Akiba. Înainte de
şcoala hilelită predomina o tradiţie indestructibilă a legii evreieşti
conform cărei soţul putea divorţa de soţie fără nici un motiv. Vechiul
Testament nu numai că oferă soţului dreptul de divorţ de o soţie
,,antipatică” dar consideră obligatoriu divorţul de o soţie rea. ,,Inimă
înfrântă şi faţă tristă şi rană inimii este femeia rea” . (Ecleziastul 25:25)
Talmudul a înregistrat numeroase fapte ale soţiei care îl obligă pe
soţ să divorţeze de ea .
,,Dacă ea a mâncat pe stradă, dacă a băut cu poftă în stradă, dacă
a alăptat în stradă, în orice caz Rabi Meir spune că în toate aceste
cazuri trebuie să-şi părăsească soţul. (Git89a )
Talmudul de asemenea împuterniceşte divorţul de o soţie
stearpă (care nu are copii timp de zece ani). Rabinii noştri ne
învaţă;dacă bărbatul se căsătoreşte şi trăieşte 10 ani cu soţia sa şi ea nu
face copii în acest timp el trebuie să divorţeze de ea.” (Yeb64a )
Soţiile în iudaism cu alte cuvinte nu pot iniţia divorţul. Soţia
evreică poate pretinde dreptul de a divorţa în faţa unui tribunal religios
dacă există motive puternice. Foarte puţine motive pot fi învocate de
soţia care cere divorţul.
Acestea sunt:
-un soţ cu defecte fizice sau boli de piele.
-un soţ care nu îşi îndeplineşte responsabilităţile conjugale.
Tribunalul poate sprijini cererea de divorţ a soţiei dar nu poate
dizolva căsătoria. Doar soţul poate face aceasta şi poate da soţiei act de
divorţ.
Tribunalul îl poate biciui,amenda,încarcera sau excomunica
pentru a-l forţa să-i de soţiei actul de divorţ. Oricum dacă soţul este
suficient de încăpăţânat poate refuză să accepte divorţul şi să o ţină
încurcată pe soţie pe timp nelimitat. Mai rău o poate părăsi lăsând-o
într-o situaţie incertă nici divorţată nici căsătorită. El se poate căsători
cu o altă femeie sau chiar să convieţuiască cu o femeie necăsătorită şi
poate avea copii de la ea(aceşti copii fiind consideraţi legitimi conform
dreptului iudaic) Soţia părăsită cu alte cuvinte nu se poate căsători cu
un alt bărbat până nu este legal divorţată şi nu poate să se implice într-o
relaţie cu alt bărbat deoarece va fi considerată adulterină şi copiii
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rezultaţi în urma acestei legături sunt consideraţi bastarzi timp de 10
generaţii.O femeie într-o astfel de situaţie era numită „agunah”-femeie
al cărui soţ refuză să îi acorde divorţul. În USA există astăzi
aproximativ 1000-1500 de femei evreice care sunt agunot (pluralul de
la agunah) în timp ce în Israel numărul lor este cam 16000. Soţii pot
pretinde mii de dolari de la soţiile păcălite în schimbul actelor de
divorţ.
Islamul are o poziţie de mijloc între creştinism şi iudaism cu
privire la divorţ. Căsătoria în Islam este o legătură sacră care nu se
poate desface decât dacă există motive. Cuplul a fost instruit să
urmărească posibile remedii oricând căsătoria lor este în pericol. Nu
este recomandat să se recurgă la divorţ decât în situaţia când nu există
altă soluţie.Islamul recunoaşte divorţul dar îl descurajează pe toate
căile.De asemenea le este recunoscut ambilor soţi dreptul de a pune
punct căsătoriei lor.Islamul i-a dat soţului dreptul de divorţ(talaq).În
plus spre deosebire de iudaism şi soţia are dreptul de a dizolva căsătoria
,acest drept pe care ea l-a dobândit se numeşte khulu(plecarea
soţiei)Dacă soţul este cel care divorţează el nu poate recupera nimic din
darul de nuntă pe care i l-a oferit soţiei.Coranul explică această
interdicţie care se aplică chiar dacă dota a fost foarte scumpă şi
valoroasă.
,,Dacă vreţi să schimbaţi o soţie cu altă soţie prin divorţ şi i-aţi
dat uneia dintre ele un qintal ,nu luaţi nimic din el înapoi. Oare voiţi
voi să-l luaţi înapoi cu clevetire şi păcat învederat?!” (An Nisa:20).
În cazul în care soţia alege să divorţeze trebuie să înapoieze dota
sotului. Returnarea cadoului de nuntă în această situaţie este o
compensaţie corectă pentru soţul dornic să o păstreze pe soţia sa în timp
ce ea a ales să îl părăsească. Coranul a ordonat bărbaţilor să nu ia înapoi
dota decât în situaţia în care soţia este iniţiatoarea divorţului. Nu este
nimic condamnabil dacă ea îi oferă ceva pentru eliberarea sa.
,,Divorţul este îngăduit de două ori,după care trebuie,sau
ţinerea soţiei cu bunătate sau slobozirea ei cu bunătate. Şi nu vă este
vouă îngăduit să luaţi nimic înapoi din ceea ce le-aţi dăruit soţiilor
,doar dacă se tem amândouă părţile că nu vor fi în stare să
împlinească poruncile lui Allah.Iar dacă vă temeţi că nu veţi putea
împlini poruncile lui Allah ,atunci nu este nici un păcat ca ea să se
răscumpere cu ceva.Acestea sunt poruncile lui Allah şi să nu le
încălcaţi!Aceia care le încalcă sunt nelegiuţi!” (Al Baqara:229)
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De asemenea o femeie a venit la profetul Muhammad (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) să ceară divorţul de soţul ei. Ea ia spus profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) că nu
are de ce să se plângă împotriva soţului ei. Singura problemă era că îl
ura şi nu îl mai suporta. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa) a întrebat-o ce a primit de la el şi i-a a răspuns ,,o grădină”.
Apoi el a întrebat-o: ,,Şi îi dai grădina înapoi?” Iar ea a răspuns: ,,Da”
după care profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) i-a
spus omului să-şi ia grădina înapoi şi să divorţeze de ea. (Bukhari)
În unele situaţii soţia poate cere divorţul de soţul ei. Cruzimea
soţului, abandonul fără motiv, soţul nu îşi îndeplineşte
responsabilităţile conjugale, etc constituie motive de divorţ. Pe scurt
islamul a oferit femeii musulmane câteva drepturi de neegalat:ea poate
divorţa prin khulu şi poate cere divorţul în nume propriu. Soţia
musulmană nu a fost niciodată legată de un soţ recalcitrant. Aceste
drepturi le-au atras şi pe femeile evreice care trăiau in societatea
islamică timpurie din secolul 17, ele obţineau actele de divorţ de la soţii
lor evrei prin intermediul tribunalului musulman. Rabinii au declarat
aceste acte nule. Cu scopul de a stopa această practică rabinii le-au dat
noi drepturi şi privilegii femeilor evreice în încercarea de a slăbi apelul
la tribunalul islamic. Femeile evreice care locuiau în ţări creştine nu au
avut acest drept înainte de dreptul roman al divorţului practică care nu
era cu nimic mai atractiv faţă de dreptul iudaic.
Să ne focalizăm atenţia asupra procedurilor de descurajare a
divorţului în islam.Profetul islamului (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa) le-a spus credincioşilor ,,dintre toate faptele
permise divorţul este cel mai urât de Allah Preaînaltul” (Abu Dawud).
Soţul musulman nu ar trebui să divorţeze de soţie pentru că nu o place.
Coranul recomandă bărbaţilor musulmani să fie blânzi cu soţiile lor
chiar dacă au aversiune faţă de ele sau simt că nu le iubesc.
,,... iar dacă nu vă este un lucru pe plac ,se poate să nu vă placă
un lucru pe care Allah Preaînaltul l-a pregătit să vă aducă un mare
bine.” (An Nisa:19)
Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa) a oferit sfaturi similare: ,,credinciosul să nu urască o femeie
credincioasă. Dacă îi displac unele dintre trăsăturile sale va fi încântat
de altele.”(Muslim)
Profetul a afirmat de asemenea că cei mai buni dintre musulmani
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sunt cei buni cu soţiile lor .
,,Credinciosii care arată o credinţă perfectă sunt cei care au cel
mai bun caracter şi cei care sunt cei mai buni cu soţiile lor.” (Tirmidhi)
Oricum Islamul este o religie practică şi recunoaşte că există
circumstanţe în care mariajul se apropie de colaps. În astfel de cazuri
simplul sfat de a fi amabil şi a avea autocontrol nu este o soluţie viabilă.
Deci ce trebuie făcut în această situaţie cu scopul de a salva căsătoria?
Coranul oferă câteva sfaturi practice pentru cuplu(soţ şi soţie). Pentru
soţul care are o soţie cu un comportament greu de suportat pentru el
Coranul oferă patru tipuri de sfaturi care sunt detaliate în următorul
verset.
,,...pe cele de a cărei neascultare vă temeţi,povăţuiţile.părăsiţi-le în paturi şi loviţi-le! Dar dacă ele revin şi ascultă de
voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor Allah Preaînaltul
este Cel Mai Înalt, Măreţ.” (An Nisa :34)
,,Dacă vă temeţi de o pricină între cei doi soţi,atunci trimiteţi
un arbitru din neamul ei. Dacă voiesc ei arbitrii împăcarea, Allah
Preaînaltul va readuce înţelegerea între ei cei doi soţi. Allah este
Atoateştiutor, Bineştiutor.” (An Nisa:35)
Prima dată sunt puse în practică primele trei sfaturi, dacă ele dau
greş se recurge la ajutorul familiei care va încerca să medieze conflictul
dintre cei doi soţi.Trebuie să explicăm că în lumina acestui verset bătaia
este o măsură temporară care se recurge doar în cazuri extreme. (nota
traducătorului:profetul a explicat că acest verset foloseşte expresia
bătaie în sens metaforic,iar măsurile enunţate mai sus nu pot fi aplicate
decât în cazul în care soţul este nevinovat) Soţului nu îi este permis să
aplice mult timp aceste măsuri.
Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa) i-a învăţat pe soţii musulmani că ei nu ar trebui să recurgă la aceste
măsuri decât în cazuri extreme. Chiar şi în aceste cazuri soţului nu îi este
să o pedepsească dacă neînţelegerile au încetat, nu-i este permis să o
enerveze.
,,În cazul în care ele sunt vinovate părăsiţi patul conjugal şi
pedepsiţi-le neglijându-le. Dacă ele sunt supuse să nu le provocaţi nici o
supărare." (Tirmidhi)
Mai mult profetul Islamului a condamnat orice tip de violenţă
fizică.Unele dintre soţiile musulmanilor s-au plâns profetului că sunt
bătute de soţii lor. Auzind aceasta Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
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Allah fie asupra sa) a spus categoric: ,,Cei care îşi bat soţiile nu sunt cei
mai buni dintre voi."(Tirmidhi)
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a sfătuito pe o femeie musulmană care se numea Fatima bint Qais să nu se
căsătorească cu un bărbat despre care se ştia că bate femeile.
,,M-am dus la profet şi am spus: ,,Abu Jahm şi Muawiah m-au
cerut de soţie.”
Profetul a spus: Muwiah este sărac şi Abu Jahm obişnuieşte să
bată femeile.” (Muslim)
În Talmud se specifică că soţul îşi poate bate soţia doar în scop
disciplinar. Nu există nici un fel de restricţii, soţia poate fi bătută chiar şi
dacă refuză să îndeplinească muncile casnice. Mai mult i s-a permis
soţului chiar utilizarea biciului.
Pentru acele soţii care se tem de comportamntul urât al soţilor
Coranul recomandă: ,,Dacă o femeie se teme de nepăsarea sau
îndepărtarea bărbatului ei, atunci nici o vină nu va fi asupra lor
dacă ajung la o împăcare, căci împăcarea este mai bună, iar
sufletele sunt înclinate spre zgârcenie. Dar dacă vă purtaţi bine şi
vă temeţi de Allah, Allah este Bineştiutor.” (An Nisa:128)
În acest caz soţiile sunt sfătuite să caute împăcarea cu soţii lor (cu
sau fără ajutorul familiei).
Remarcăm că în Coran nu se recomandă să i se aplice soţiei două
pedepse în acelaşi timp-bătaia şi abstinenţa. Motivul acestui decalaj
este de a proteja soţia de violenţă fizică, deoarece aceasta ar face mai
mult rău decât bine. Unii teologi musulmani sugerează că tribunalul ar
putea aplica aceste măsuri împotriva soţului în favoarea soţiei.
Concluzionăm că Islamul oferă cuplului căsătorit multe sfaturi
viabile pentru a-şi salva căsătoria în cazul tensiunilor şi necazurilor.
Dacă unul dintre parteneri pune în pericol relaţia matrimonială, celălalt
partener este sfătuit de Coran să facă orice este posibil cu scopul de a
salva această legătură sacră.
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12.Mamele
Vechiul Testament recomandă în numeroase locuri bunătate şi
tratament frumos faţă de părinţi şi îi condamnă pe cei care nu-i respectă.
De exemplu: 9. Cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să
fie dat morţii, că a grăit de rău pe tatăl său şi pe mama sa şi sângele său
este asupra sa.
Deşi este menţionat respectul faţă de tată ,,un fiu înţelept este
bucuria tatălui său, dar un om nebun dispreţuieşte pe mama sa.”
Proverbe:13:1
Mama, singură nu este menţionată niciodată.
Mai mult nu se accentuiază în mod special pe acordarea unui
tratament blând mamelor în semn de respect pentru marea lor suferinţă
provocată de naştere şi alăptare. Mamele nu moştenesc totul de la copiii
lor în timp ce taţii o pot face. Din contra Noul Testament lasă impresia
că a o trata pe mamă cu bunătate constituie un impediment pe calea lui
Dumnezeu. Conform Noului Testament nimeni nu poate deveni un bun
creştin, un merituos discipol al lui Cristos dacă nu îşi urăşte mama. I se
atribuie lui Isus următoarele cuvinte:
,,Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi
pe femeie şi pe copii şi pe fraţi şi pe surori, chiar şi sufletul său însuşi, nu
poate să fie ucenicul Meu.” (Luca 14:26)
În plus Noul Testament ne prezintă imaginea unui Isus indiferent
sau chiar nerespectuos faţă de propria lui mamă. De exemplu când ea a
venit să-l caute l-a găsit predicând în mijlocul mulţimii ,nu a mers să o
vadă.
31. Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis la El
ca să-L cheme.
32. Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis unii: Iată mama
Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară. Te caută.
33. Şi, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea şi fraţii Mei?
34. Şi privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: Iată mama Mea şi
fraţii Mei.
35. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu
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şi sora Mea şi mama Mea.(Marcu3:31-35)
Cineva poate argumenta că Isus încerca să predea o lecţie
importantă şi că religia este mai importantă decât legăturile de rudenie.
Oricum, el şi-a predat lecţia arătând o absolută indiferenţă mamei sale.
Unul dintre cei care îl ascultau i-a reamintit de importanţa mamei sale,
de faptul că mama i-a dat naştere şi l-a alăptat. Răspunsul lui a fost:
27. Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând
glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii
pe care i-ai supt!
28. Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui
Dumnezeu şi-l păzesc. (Luca 11:27-28)
Dacă o mamă cu un statut precum al Fecioarei Maria a fost
tratată cu o asemenea desconsiderare,aşa cum este descris în Noul
Testament,atunci cum îşi tratează mama creştinul de rând?În islam
respectul ,onoarea şi consideraţia de care se bucură o mamă este fără
precedent.Coranul plasează pe un loc foarte important blândeţea faţă de
părinţi ,este pe locul doi după adorarea lui Allah Preaînaltul.
,,Nu pune lângă Allah Preaînaltul un alt zeu,ca să nu şezi
ruşinat şi alungat!/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 cuviinciose.”
(Al Isra:23-24)
Coranul în multe alte locuri accentuiază rolul important al mamei
în creşterea şi îngrijirea copilului.
,,Noi l-am povăţuit pe om să facă bine părinţilor săi,mama lui
l-a purtat,suportând pentru el slăbiciune după slăbiciune iar
înţărcarea lui a fost după doi ani ,(aşadar):,,Adu mulţumire Mie şi
părinţilor tăi, căci la Mine este întoarcerea!”(Luqman:14)
Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa) a acordat de asemenea mamei un loc privilegiat. Un om a venit la
profet şi l-a întrebat cine merită cel mai mult respect. Profetul i-a
răspuns ,,mama ta” Omul a adăugat şi mai cine? Iar trimisul lui Allah
Preaînaltul a răspuns iar ,,mama ta”. Omul a întrebat ,,şi mai cine după
ea?” Profetul a răspuns: ,,tatăl tău” Printre puţinele precepte pe care
musulmanii le respectă cu fidelitate şi în ziua de astăzi sunt cele
referitoare la tratamentul acordat mamelor. Relaţia profundă şi
călduroasă între mamele musulmane şi copiii lor şi adâncul respect cu
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care bărbaţii musulmani se apropie de mamele lor îi uimeşte de obicei
pe occidentali.
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13.Moştenirea şi femeile
O foarte importantă diferenţă între Coran şi Biblie este atitudinea
lor vizavi de moştenirea de către femeie a bunurilor rudelor decedate.
Atitudinea biblică a fost descrisă succint de rabinul Epstein: ,,Tradiţia
continuă şi neîntreruptă înainte de zilele biblice nu a dat membrilor
familiei de sex feminin fiicele şi soţiile dreptul de moştenire a unei
părţi din averea familiei. Într-o schemă sumară a succesiunii
,membrelor femei din familie erau reduse la condiţia de sclave. În
iudaism s-a legiferat că fiicele erau admise la succesiune doar în
situaţia în care nu existau moştenitori bărbaţi,soţia nu era recunoscută
ca moştenitor nici măcar în această situaţie. De ce femeile dintr-o
familie erau considerate parte din proprietăţi? Rabinul Epstein a
răspuns la această întrebare:,,Înainte de căsatorie erau considerate
proprietatea tatălui; după căsătorie a soţului. Regulile biblice ale
moştenirii sunt schiţate în Numerii27:1-11
1. Atunci au venit fetele lui Salfaad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad,
fiul lui Machir, din neamul lui Manase, fiul lui Iosif, ale căror nume sunt
acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa,
2. Şi au stat înaintea lui Moise, a lui Eleazar preotul, înaintea
căpeteniilor şi înaintea întregii obşti, la uşa cortului adunării, şi au zis:
3. "Tatăl nostru a murit în pustie; el n-a fost din numărul celor care
s-au ridicat împotriva Domnului cu adunarea lui Core, ci a murit pentru
păcatul său şi feciori n-a avut.
4. De ce să piară numele tatălui nostru din neamul lui, pentru că nare fii? Dă-ne şi nouă moşie între fraţii tatălui nostru!"
5. Moise însă a adus cererea lor înaintea Domnului;
6. Iar Domnul a zis către Moise:
7. "Drept au grăit fetele lui Salfaad; dăruieşte-le şi lor moştenire
între fraţii tatălui lor şi trece-le lor moşia tatălui lor.
8. Iar fiilor lui Israel să le grăieşti şi să le spui: De va muri cineva,
neavând fiu, să daţi partea lui fiicei lui.
9. Iar de nu are nici fiică, să daţi partea lui fraţilor lui.
10. De nu are însă nici fraţi, să daţi partea lui fraţilor tatălui lui.
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11. Iar de nu are tată sau fraţi, să daţi partea lui rudeniei celei mai
de aproape din neamul lui, ca să moştenească ale lui. Aceasta să fie
pentru fiii lui Israel ca o hotărâre din lege, cum a poruncit Domnul lui
Moise". (Numerii27:1-11)
Soţia nu primeşte nici o parte din bunurile soţului chiar dacă ea
este primul moştenitor, chiar înainte de fiii săi. O fiică poate moşteni
doar dacă nu există moştenitori bărbaţi. Mama nu este moştenitor,
văduvele şi fiicele nu primeau nici ele nimic. Iată de ce văduvele şi
fetele orfane erau printre cei mai lipsiţi membri ai societăţii evreieşti.
Creştinismul a urmat aceeaşi normă mult timp. Ambele
legislaţii,civilă şi a bisericii creştine, barau drumul fiicelor spre
moştenirea unei părţi din averea tatălui sau a fraţilor. Şi văduvele erau
private de dreptul la moştenire.
Aceste legi nedrepte au supravieţuit până târziu,în secolul trecut.
Printre arabii păgâni, înante de Islam, dreptul la moştenire îl
aveau doar rudele de sex masculin.
Coranul a abolit aceste obiceiuri nedrepte şi a oferit tuturor
rudelor de sex feminin dreptul la succesiune.
,,Bărbaţilor le revine o parte din ceea ce au lăsat în urmă părinţii şi
rudele; asemenea le revine şi femeilor o parte din ceea ce au lăsat în
urmă părinţii şi rudele, de va fi mult sau puţin; o parte anumită li se
cuvine."
,,Allah Preaînaltul vă porunceşte în privinţa moştenirii copiiilor
voştri: un fiu are o parte cu partea a două fiice. Dacă sunt fete, mai mult
decât două, primesc două treimi din ceea ce a lăsat defunctul. Dacă este
una singură, capătă ea jumătate. Cât despre părinţii lui , primeşte fiecare
dintre ei a şasea parte din ceea ce a lăsat defunctul, dacă el are un copil.
Dacă însă nu are copil, îl moştenesc părinţii săi,iar mama lui are dreptul
la o treime, iar dacă el are fraţi, atunci mama lui primeşte a şasea
parte,după testament şi plata datoriilor.Voi nu ştiţi dacă părinţii voştri
sau fii voştri vă sunt mai folositori. Aceasta este o poruncă de la Allah
Preaînaltul, căci Allah Preaînaltul este Atoateştiutor.”
,,Voi aveţi jumătate din ceea ce lasă după ele soţiile voastre,
dacă ele nu au nici un copil. Dar dacă ele au un copil vă revine un
sfert din ceea ce lasă în urma lor, după testament şi plata datoriilor.
Iar lor le revine un sfert din ceea ce lăsaţi voi moştenire dacă nu
aveţi nici un copil.
Dar dacă aveţi un copil, lor le revine a opta parte din ceea ce
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lăsaţi, după testament sau după plata datoriilor. Dacă un bărbat
sau o femeie moare făra a avea nici un moştenitor direct,dar are un
frate sau o soră,fiecăruia dintre cei doi le revine a şasea parte. Dacă
ei însă sunt mai mulţi de atât, atunci ei sunt părtaşi la o treime, după
legatele testate sau plata datoriilor, fără prejudicierea
vreunuia.Aceasta este porunca lui Allah Preaînaltul, iar Allah
Preaînaltul este atoate ştiutor!”
,,...în privinţa răposatului cel fără de ascendenţi şi
descendenţi, Allah Preaînaltul vă sfătuieşte:Dacă un bărbat s-a
stins din viaţă şi nu are nici un copil ,dar are o soră ,acesteia îi va
reveni jumătate din ceea ce a lăsat el,iar el o moşteneşte în totalitate
dacă ea nu are copil:dacă sunt două surori,atunci primesc ele două
treimi din ceea ce a lăsat după el;dacă sunt fraţi bărbaţi şi femeiatunci bărbatul primeşte cât partea a două femei. Allah vă
dăruieşte vouă ca să nu rătăciţi, căci Allah Preaînaltul este
Atoateştiutor.” (An Nisa:11,12,176)
Regula generală este că partea unei femei este jumătate cât a
unui bărbat cu excepţia cazului în care mama primeşte o parte egală cu a
tatălui. Această regulă dacă o comparăm cu alte legislaţii privitoare la
femei şi bărbaţi,pare nedreaptă. Cu scopul de a înţelege pe cale
raţională această normă vom preciza că trebuie să ţinem cont de
obligaţiile financiare ale bărbaţilor musulmani. Mirele trebuie să
furnizeze miresei un dar de nuntă. Acest cadou devine proprietatea
exclusivă a miresei şi ea îl va păstra chiar dacă mai târziu divorţează.
Mireasa nu are obligaţia de a oferi cadou de nuntă mirelui. Mai mult
soţul musulman are obligaţia de a-şi întreţine soţia şi copiii. Soţia,cu
alte cuvinte, nu este obligată să îl ajute în această privinţă. Bunurile şi
veniturile sale pot fi folosite doar pentru uzul ei personal,excepţie fiind
ceea ce oferă voluntar soţului ei. Realizăm că Islamul este apărătorul
vehement al vieţii de familie. El îi încurajează pe tineri să se
căsătorească, descurajează divorţul şi nu consideră celibatul o virtute.
Oricum în societatea islamică norma este să ai familie şi viaţa de unul
singur este o excepţie rară. Aproape toate femeile şi toţi bărbaţii care au
vârsta căsătoriei sunt căsătoriţi în societatea islamică. În lumina acestor
fapte noi putem aprecia că bărbaţii musulmani, în general, au o mare
povară financiară comparativ cu femeile musulmane, astfel legea
moştenirii a fost revelată pentru a compensa acest dezechilibru, pentru
ca societatea să fie eliberată de războiul dintre cele două sexe sau cel de
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clasă. După o comparaţie simplă între drepturile financiare şi obligaţiile
femeii musulmane, o femeie musulmană britanică a concluzionat că
islamul nu a tratat femeile doar cu justeţe ci şi cu generozitate.
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14.Ananghia (situaţia dificilă) văduvelor
Deoarece în Vechiul Testament nu li se recunoştea dreptul la
moştenire ,văduvele erau categoria cea mai vulnerabilă din populaţia
evreiască.Rudele de sex masculin moşteneau tot, ele nu aveau
posibilitatea de a-şi asigura provizii pentru supravieţuire şi trăiau din
mila altora.Deci ,văduvele erau categoria cea mai defavorizată din
vechiul Israel şi văduvia era considerată un simbol de mare degradare.
4.,, Nu te înfricoşa, căci nu vei rămâne de ocară; nu te ruşina, căci
nu vei avea de ce să te ruşinezi; că tu vei uita ruşinea tinereţii tale şi de
ocara văduviei tale nu-ţi vei mai aduce aminte”.(Isaia:54:4)
Dar situaţia dificilă a văduvei nu este datorată doar faptului că
este exclusă de la moştenire. Conform tradiţiilor biblice văduva fără
copii trebuia să se recăsătorească cu fratele soţului chiar dacă acesta era
deja căsătorit, se considera că el îi va putea oferi urmaşi fratelui decedat
pentru ca numele său să nu moară.
8. Atunci a zis Iuda către Onan: "Intră la femeia fratelui tău,
însoară-te cu ea, în puterea leviratului, şi ridică urmaşi fratelui tău!"
(Geneza 38:8)
Consimţământul văduvei la acest mariaj nu era necesar.Văduva
era tratată ca o parte din bunurile fratelui decedat a cărei funcţie era
asigurarea posterităţii lui. Această lege biblică se mai practică şi astăzi
în Israel. Văduva fără copii în Israel este moştenirea a fratelui soţului.
Dacă fratele era prea tânăr pentru căsătorie ea trebuia să aştepte ca
el să împlinească vârsta căsătoriei. Dacă fratele soţului decedat refuza
să se căsătorească cu ea, era pusă în libertate şi se putea mărita cu ce
bărbat dorea. Nu este un fenomen neobişnuit în Israel ca văduva să fie
subiect de şantaj pentru cumnaţii săi cu scopul de a şi câştiga libertatea.
Arabii păgâni înainte de islam aveau practici similare.Văduva era
considerată o parte din bunurile fratelui care era moştenit de fraţii
soţului, de obicei era căsătorită cu fratele mai mare al soţului. Coranul a
atacat sever această practică şi a abolit-o:
,,Şi nu vă căsătoriţi cu femeile cu care au fost însuraţi părinţii
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voştri-doar dacă s-au petrecut mai înainte-căci aceasta este o
josnicie şi un păcat cumplit! Şi ce cale rea este această căsătorie!”
(An Nisa:22)
Văduvele şi femeile divorţate erau atât de desconsiderate în
tradiţia biblică,încât înalţilor preoţi li se interzicea căsătoria cu o
văduvă, femeie divorţată sau o prostituată.
10.Marele preot din fraţii tăi, pe capul căruia s-a turnat mirul de
ungere şi care este sfinţit, ca să se îmbrace cu veşmintele sfinte, să nu-şi
descopere capul său, nici să-şi sfâşie hainele;
11.Şi nici de un mort să nu se apropie, nici chiar de tatăl său sau de
mama sa să nu se atingă.
12.De locaşul sfânt să nu se depărteze, ca să nu necinstească
locaşul Dumnezeului său, căci mirul sfânt de ungere al Dumnezeului lui
este asupra lui. Eu sunt Domnul.
13.Acesta îşi va lua de femeie fecioară din poporul său.
14. Văduvă, sau lepădată, sau necinstită, sau desfrânată să nu ia, ci
fecioară din poporul său să-şi ia de femeie.
15. Să nu-şi spurce sămânţa sa în poporul său, că Eu sunt Domnul
Dumnezeu, Cel ce îl sfinţesc"! (Leviticul21:10-15)
Şi astăzi în Israel descendenţii castei Cohen (marii preoţi din
timpul Templului) nu se pot căsători cu o femeie văduvă, divorţată sau
prostituată. În legislaţia iudaică femeia care era văduvă pentru a treia
oară, al căror soţi mureau din cauze naturale erau considerate femei
fatale (aducătoare de nenorociri) şi le era interzis să se recăsătorească
din nou. Coranul nu recunoaşte castele sau persoanele
fatidice.Văduvele şi femeile divorţate sunt libere să se căsătorească cu
cel pe care îl aleg. În Coran văduvia şi divorţul nu sunt stigmatizate.
,,Iar dacă divorţaţi de femei şi ele aproape împlinesc timpul
lor,atunci luaţi-le înapoi cu bunătate ori daţi-le drumul cu bunătate. Dar
nu le luaţi înapoi pentru a le face rău sau pentru a dobândi un folos
necuvenit. Cel care face asta îşi pricinuieşte un rău lui însuşi.Şi nu luaţi
versetele lui Allah Preaînaltul în derâdere şi aduceţi-vă aminte de harul
lui Allah Preaînaltul în derâdere şi aduceţi-vă aminte de harul lui Allah
Preaînaltul asupra voastră şi de înţelepciunea pe care vi l-a trimis şi prin
care v-a povăţuit! Şi fiţi cu frică de Allah Preaînaltul şi să ştiţi că Allah
Preaînaltul e Atoateştiutor!”
,,Aceia dintre voi care se săvârşesc din viaţă şi lasă după ei
soţii,ele trebuie să aştepte o perioadă de patru luni şi zece zile.După ce
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au împlinit timpul lor,nu mai e nici un păcat pentru voi pentru ceea ce
fac ele cu sine după cuviinţă.Şi Allah este Bineştiutor a toate câte
faceţi.”
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15.Poligamia
Vom ataca un subiect foarte important: poligamia.
Poligamia este o foarte veche practică întâlnită în numeroase
societăţi umane.Biblia nu a condamnat niciodată poligamia. Din
contra multe scrieri rabinice precum şi Vechiul Testament atestă
legalitatea poligamiei. Se spune despre regele Solomon că ar fi avut 700
de soţii şi 300 de concubine.
,,..a avut 700 de prinţese şi 300 de ţiitoare şi soţiile i-au abătut
inima.” Cartea împăraţilor 2-11:3
De asemenea regele David a avut multe soţii şi concubine ,,David
şi-a luat ţiitoare şi soţii din Ierusalim după ce a venit din Hebron....”
Samuel 5:13
Vechiul Testament oferă câteva dispoziţii despre cum trebuie
distribuită proprietatea în cazul fiilor proveniţi de la soţii diferite.
7. ,,Mamei dă-i drumul, iar puii ia-i pentru tine ca să-ţi fie bine şi
să se înmulţească zilele tale”. Deuteronomul 22:7
Singura restricţie în cazul căsătoriei poligame este să nu iei ca a
doua soţie pe sora soţiei.
18.,, Să nu iei concubină pe sora femeii tale, ca să descoperi
ruşinea ei în vremea ei, vie fiind ea.” Leviticul18:18
Talmudul recomandă maximum patru soţii.Evreii europeni au
practicat poligamia până în secolul 17. Evreii orientali practicau
poligamia până la plecarea lor în Israel unde a ea a fost înterzisă de
dreptul civil. Oricum poligamia este permisă de legislaţia religioasă.
Ce spune despre poligamie Noul Testament? PărinteleEugene
Hillman scrie în cartea sa ,,Reexaminarea poligamiei”. Nicăieri în Noul
Testament nu există un ordin explicit prin care să se susţină că mariajul
este monogam şi nici o poruncă prin care poligamia este interzisă."
Mai mult,Isus nu a vorbit împotriva poligamiei deşi era o
practică comună în societatea evreiască. Părintele Hillman accentuiază
faptul că biserica romană a interzis poligamia cu scopul de a se
conforma culturii greco-catolice (care prescria doar o soţie legală în
timp ce tolera prostituţia şi concubinajul). El l-a citat pe Sfântul
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Augustin ,,Acum într-adevăr în timpurile noastre, în conformitate cu
obiceiurile romane, nu este permis să iei o altă soţie.”
Biserica Africană şi creştinii africani le reamintesc adesea
fraţilor lor europeni că interzicerea de către biserică a poligamiei este o
practică culturală şi nu o dispoziţie categorică a creştinismului
autentic.” Coranul de asemenea permite poligamia dar nu fără restricţii.
,,...dar dacă vă temeţi că nu veţi fi drepţi cu ele, atunci luaţi
una singură sau ce se află în stăpânirea mâinilor voastre
drepte...”(An Nisa:3)
Coranul,contrar Bibliei limitează numărul soţiilor la patru, o
condiţie strictă fiind tratarea soţiilor cu dreptate şi în mod echitabil. Nu
ar trebui să înţelegem că Sfântul Coran recomandă credincioşilor să
practice poligamia sau că poligamia este considerată un ideal. Cu alte
cuvinte Coranul a ,,tolerat” sau ,,permis” poligamia şi nu mai mult, dar
de ce? De ce este poligamia posibilă? Răspunsul este simplu: în toate
timpurile şi locurile au existat constrângeri sociale şi motive morale
pro- poligamie. Versetele din Coran indică că problema poligamiei în
Islam nu poate fi înţeleasă separat de obligaţiile faţă de orfani şi văduve.
Islamul este religia potrivită tuturor locurilor şi timpului şi care nu
ignoră aceste obligaţii.
În numeroase societăţi numărul femeilor îl depăşeşte pe cel al
bărbaţilor. În U.S.A sunt cel puţin 8 milioane de femei în plus faţă de
bărbaţi.Într-o ţară asemenea Guineii sunt 122 de femei la 100 de
bărbaţi.În Tanzania 95,1 bărbaţi la 100 de femei.Ce ar trebui să facă
societatea în această situaţie pentru a stabili un echilibru? Există
numeroase soluţii, una dintre ele celibatul, alţii ar prefera infanticidul
feminin (care se întamplă în câteva societăţi din lume astăzi! Alţii cred
că singurul mijloc este ca societatea să tolereze comportamente sexuale
permisive precum:prostituţie,sex fără căsătorie, homosexualitate,etc.
Pentru alte societăţi din Africa de astăzi ,un mijloc de a soluţiona
această problemă este poligamia considerată o instituţie socială
onorabilă. Necazul este că adesea femeile din vest dar şi din alte culturi
privesc poligamia ca pe un semn de degradare al femeilor. De exemplu
multe tinere mirese din Africa creştine,musulmane sau de alte religii
preferă să se căsătorească cu un bărbat căsătorit deoarece astfel
dovedeşte el însuşi că e un soţ responsabil. Multe soţii îşi îndeamnă soţii
să îşi mai ia o soţie pentru că nu îşi doresc ca ei să se simtă singuri. Peste
6000 de femei cu vârste între 15-59ani, dintr-un mare oraş din Nigeria
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au participat la un studiu şi din acest studiu a rezultat că 60% din
subiecţi s-ar bucura ca soţul să-şi mai ia încă o soţie. Doar 23% nu au
fost de acord cu acest lucru 77% dintre femeile keniene consideră
poligamia ceva pozitiv 25%-27% dintre femeile din Kenia din mediul
rural consideră poligamia mai bună decât monogamia. Aceste femei au
simţit că poligamia poate fi o expierenţă fericită şi benefică dacă soţiile
cooperează între ele. Poligamia în multe societăţi africane este o
instituţie onorabilă. Câteva biserici protestante au devenit mult mai
tolerante cu poligamia. Un episcop al bisericii anglicane din Kenia a
declarat: ,,deşi monogamia poate fi ideală pentru exprimarea dragostei
dintre soţ şi soţie, biserica ar trebui să considere poligamia o practică
acceptată social şi să nu mai considere că aceasta contravine credinţei
creştine”
După un studiu atent al poligamiei africane reverendul David
Gitari de la biserica anglicană a concluzionat că poligamia este o
practică ideală şi că mulţi creştini sunt divorţaţi şi recăsătoriţi şi care şiau abandonat soţiile şi copii. Eu personal cunosc câteva soţii africane
foarte educate care în ciuda faptului că trăiesc în vest de mulţi ani nu au
nici o obiecţie împotriva poligamiei.Unele dintre ele care trăiesc în
SUA îi sfătuiesc pe soţii lor să ia a doua soţie pentru a le ajuta la
creşterea copiilor. Problema inegalităţii în raportul bărbaţi-femei a
devenit o chestiune serioasă în timp de război. Triburile amerindiene
sufereau de o rată înaltă de inegalitate în raportul bărbaţi femei după
războaie. Femeile în aceste triburi, se bucurau de fapt de un înalt statut,
acceptau poligamia ca un mijloc eficient de protecţie împotriva
imoralităţii şi promiscuităţii. Coloniştii europeni fără să le ofere nici o
alternativă, i-au dezaprobat pe aceşti indieni poligami ,,necivilizaţi”.
După primul război mondial, în Germania erau 7 300 000 mai multe
femei decât bărbaţi (3,3 milioane dintre ele erau văduve). Erau 100 de
bărbaţi cu vârste între 20 -30 de ani la 167 de femei în acest grup de
vârstă. Multe dintre aceste femei aveau nevoie de un bărbat nu doar
pentru companie dar şi ca susţinător al casei în acele timpuri de
suferinţă şi necaz. Soldaţii armatelor aliate învingătoare au exploatat
aceste femei vulnerabile. Numeroase tinere,fete şi văduve,au avut
legături cu membrii armatei de ocupaţie. Mulţi soldaţi britanici şi
americani au plătit aceste plăceri cu ţigări, ciocolată şi pâine. Copii au
fost încântaţi de aceste daruri aduse de străini.Un băieţel de 10 ani a
auzit despre aceste cadouri de la alţi copii şi îşi doreau din toată inima un
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,,englez” pentru mama lor pentru ca ea să nu fie flămândă şi
neputiincioasă. Noi ne întrebăm cine este mai demnă de respect şi
acceptabilă, a doua soţie din concepţia indienilor nativi sau prostituata
din concepţia ,,civilizaţilor” aliaţi? Cu alte cuvinte ce este mai demn
pentru o femeie, prescripţiile coranice sau bazele teologiei din cultura
Imperiului Roman? Interesant de notat; la o conferinţă internaţională a
tinerilor desfăşurată la Munchen în 1948 s-a discutat problema
raportului inegal bărbaţi-femei. Când a devenit clar că nici o soluţie nu
poate fi agreată, câţiva participanţi au sugerat poligamia. Reacţia
iniţială a participanţilor a fost un amestec de şoc şi dezgust. Oricum
după un studiu atent al propunerii, participanţii au fost de acord că
aceasta e unica soluţie posibilă. Drept urmare poligamia a fost inclusă
între recomandările finale ale conferinţei. Lumea contemporană posedă
cea mai mare cantitate de arme de distrugere în masă, care depăşesc
puterea bisericilor europene, mai devreme sau mai târziu vom fi
obligaţi să acceptăm poligamia ca unică soluţie. Părintele Hillman a
recunoscut acest fapt ,,este uşor de imaginat că aceste tehnici de
distrugere (bombe nucleare, biologice , chimice) ar putea produce un
grav dezechilibru între sexe şi poligamia ar deveni o soluţie necesară de
supravietuire. Apoi contrar obiceiurilor anterioare şi a legii, vor apare
tendinţe naturale şi morale în favoarea poligamiei. Într-o astfel de
situaţie teologii şi liderii bisericii vor trebui să fabrice rapid motive
puternice şi plauzibile şi texte biblice care să justifice noua concepţie
despre căsătorie.” Astăzi poligamia continuă să fie o soluţie viabilă
pentru câteva dintre bolile societăţii moderne.Obligaţiile comune
menţionate în Coran în asociere cu permisiunea poligamiei sunt foarte
vizibile în câteva societăţi occidentale şi din Africa. De exemplu în
Statele Unite astăzi comunitatatea africană trece printr-o criză severă
din cauza inegalităţii de gen. 20% din tinerii negri mor înainte de a
împlini 21 de ani. Cei între 20 şi 35 de ani sunt ucisi. Mulţi alţi tineri sunt
în detenţie sau se droghează. Drept rezultat una din cinci femei de
culoare de 40 de ani nu au fost niciodată căsătorite, comparativ una din
zece femei albe nu a fost căsătorită. Mai mult numeroase tinere femei
de culoare sub 20 de ani sunt mame singure şi cap de familie.Rezultat al
acestor tragice circumstanţe este creşterea numărului de femei negre
care sunt împlicate în ceea ce se numeşte ,,bărbat-împărţit”. Aceste
femei singure nefericite sunt implicate într-o relaţie cu un bărbat
căsătorit. Soţiile sunt adesea surprinse de faptul că îşi împart soţii cu
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alte femei. Câţiva observatori ai acestui fenomen ,,criza bărbatului
împărţit” din comunitatea afro-americană recomandă într-un puternic
consens poligamia ca un răspuns temporar la lipsa bărbaţilor negri în
marea şi foarte cuprinzătoarea societate americană. Poligamia este de
obicei blamată de comunitate chiar dacă părţile implicate sunt total de
acord în timp ce alte lucruri sunt acceptate ca de exemplu legăturile
secrete cu bărbaţi căsătoriţi.Acest tip de legătură este în detrimentul
soţiei şi al comunităţii în general. Problema ,,bărbatului împărţit” din
societatea afro-americană a constituit subiect de discuţie la
Universitatea Temple-Philadelphia în ianuarie 27-1993.Câţiva
vorbitori au recomandat poligamia ca un posibil remediu al acestei
crize. Ei de asemenea au sugerat ca poligamia nu ar trebui să fie
interzisă prin lege, în special într-o societate care tolerează prostituţia
şi amantele. Comentariul uneia dintre spectatori a smuls aplauze
călduroase. Ea a spus: ,,afro-americanii trebuie să înveţe din Africa
unde poligamia a fost practicată cu responsabilitate”.
Philip Kilbride un antropolog american romano-catolic în cartea
sa provocatoare ,,Poligamia pentru timpurile noastre” propune
poligamia ca o soluţie la câteva neajunsuri existente în diversa societate
americană. El argumentează că poligamia poate servi ca o posibilă
alternativă pentru divorţ, în multe situaţii cu scopul de a preveni
impactul devastator al divorţului asupra copiilor. El dovedeşte că multe
divorţuri sunt cauzate de răspândirea legăturilor extraconjugale în
societatea americană. Conform părerii lui Kilbride e de preferat ca o
legătură extraconjugală să se finalizeze cu o căsătorie poligamă în loc
de divorţ, pentru copii este mult mai bine.”
Oricum el sugerează că şi alte grupuri pot beneficia de
binefacerile poligamiei cum ar fi: femeile în vârstă implicate în relaţii
cu bărbaţi căsătoriţi. În 1987 un ziar a realizat un sondaj de opinie în
rândul studenţilor de la Universitatea Berkeley. Studenţii au fost
întrebaţi dacă sunt de acord să li se permită prin lege bărbaţilor să aibă
mai mult de o soţie ca urmare a numărului mic de bărbaţi candidaţi la
căsătorie în California. Aproape toţi au votat în favoarea acestei idei. O
studentă a afirmat că poligamia i-ar îndeplini toate nevoile sale fizice şi
afective şi ar avea mai multă libertate decât într-o uniune monogamă.
De fapt acest argument este de asemenea utilizat de câteva femei
mormoni fundamentaliste care încă practică poligamia în SUA. Ele
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consideră poligamia o cale ideală pentru femeile care doresc să aibă
carieră şi copii,deoarece soţiile se pot ajuta reciproc (pot avea grijă
împreună de copii). In Islam poligamia este o chestiune care
presupune consensul mutual. Nimeni nu poate forţa o femeie să se
căsătorească cu un bărbat căsătorit. Soţia are dreptul să scrie în
contractul de căsătorie că nu este de acord ca soţul să se căsătorească cu
o altă soţie. Biblia recurge uneori la poligamie forţată. Văduva fără
copii trebuie să se căsătorească cu fratele soţului chiar dacă acesta este
deja căsătorit indiferent de consimţântul ei. Ar trebui să notăm că în
multe ţări musulmane poligamia este foarte rară deoarece decalajul
dintre ambele sexe nu este enorm.
Cineva, cu siguranţă poate spune că rata căsătoriilor poligame în
lumea islamică este mult mai scăzută decât rata relaţiilor
extraconjugale din vest. Cu alte cuvinte
bărbaţii musulmani
contemporani sunt de departe mult mai monogami în comparaţie cu cei
din lumea occidentală. Billy Graham un eminent evanghelist creştin a
recunoscut acest lucru. El spune:
,,Creştinismul nu poate compromite chestiunea poligamiei. Dacă
până astăzi nu a fost capabil să o facă este în detrimentul său. Islamul a
permis poligamia ca o soluţie la anumite situaţii sociale şi a lăsat-o la
latitudinea firii umane,strict în cadrul definit de lege.Ţările creştine fac
un mare spectacol din monogamie, dar de fapt ele practică poligamia.
Nu surprinde pe nimeni rolul jucat de amante în societatea occidentală.
Islamul este o religie cu o bază corectă şi a permis musulmanilor să se
căsătorească cu o adoua soţie, dacă trebuie, dar interzice strict orice alt
tip de legătură cu scopul de a apăra probitatea morală a comunităţii. Este
interesant de remarcat că multe ţări neislamice precum şi islamice din
lumea contemporană au proscris poligamia. Chiar dacă ei îşi iau o a
doua soţie cu liberul acord al primei,aceştia încalcă legea. Cu alte
cuvinte înşelarea soţiei fără acordul ei este perfect legitimă de departe
legea este implicată! Care este înţelepciunea legală în astfel de
contradicţii? Este legea desemnată să răsplătească înşelăciunea şi să
pedepsească onestitatea? Este unul dintre paradoxurile impenetrabile
din ,,civilizata” noastră lume modernă.
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16.Vălul
În cele din urmă vom arunca în discuţie ceea ce pentru occidentali
reprezintă un mare simbol de opresiune şi înrobire a femeilor: vălul sau
acoperământul pentru cap. Este adevărat că el nu există în tradiţia
iudeo-creştină? Să descoperim ceea ce este corect. Conform cu Dr.rabin
Menachem M.Brayer (profesor de literarură biblică la Universitatea
Yeshiva în cartea sa „Femeia evreică în literatura rabinică” , era obiceiul
ca femeile evreice să meargă în locurile publice cu capul acoperit deşi
uneori îşi acopereau faţa lăsând liber doar un ochi.El citează câţiva
faimoşi vechi rabini care au spus: ,,nu este plăcut pentru fiicele lui
Israel să iasă afară cu capetele descoperite” şi ,,blestemat este bărbatul
care lasă să se vadă părul soţiei sale.....o femeie al cărui păr este expus
pentru propria împodobire aduce sărăcie” Dreptul rabinic interzice
recitarea rugăciunilor şi a binecuvântărilor în prezenţa unei femei
căsătorite care are capul descoperit, deoarece părul neacoperit al femeii
este considerat ,,goliciune” Dr.Brayer de asemenea menţionează că
,,încă din perioada tanaitică se considera lipsă de modestie refuzul
femeii evreice de a-şi acoperi părul. Când capul ei era descoperit ea
putea fi amendată cu 500 de zuzim pentru această ofensă". Dr.Brayer
explică că ,,vălul femeii nu a fost considerat întotdeauna semn de
modestie. Uneori vălul a simbolizat un anumit statut mai degrabă luxul
decât modestia. De asemenea vălul a personificat demnitatea şi
superioritatea femeii nobile, a reprezentat femeia inaccesibilă , a
sanctificat posesia soţului.
Vălul simboliza respectul de sine şi statutul social. Femeile din
clasele de jos purtau adesea văl pentru a crea impresia unui rang înalt.
De fapt vălul a fost un semn de nobleţe şi din acest motiv prostituatelor
nu le era permis să îşi acopere capul în vechea societate evreiască.
Oricum prostituatele purtau un batic special cu scopul de a avea un
aspect respectabil. Femeile evreice din Europa au continuat să poarte
văl până în secolul 19 când viaţa lor a fost influienţată de secularism.
Presiunile externe ale vieţii europene din secolul 19 le-au forţat pe
multe dintre ele să renunţe la văl. Câteva femei evreice au găsit un alt
mijloc convenabil de a se acoperi în locul vălului tradiţional au folosit în
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acest scop peruca. Azi multe femei evreice religioase nu îşi acoperă
capul decât în sinagogă. Câteva dintre ele asemenea celor din secta
hasidică, folosesc încă peruca.
Ce putem spune despre tradiţiile creştine? Este bine cunoscut
faptul că maicile aveau capul acoperit de sute de ani, dar asta nu e tot.
Sfântul Paul în Noul Testament face o declaraţie interesantă despre văl.
3. Dar voiesc ca voi să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat,
iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos: Dumnezeu.
4. Orice bărbat care se roagă sau prooroceşte, având capul
acoperit, necinsteşte capul său.
5. Iar orice femeie care se roagă sau prooroceşte, cu capul
neacoperit, îşi necinsteşte capul; căci tot una este ca şi cum ar fi rasă.
6. Căci dacă o femeie nu-şi pune văl pe cap, atunci să se şi tundă.
Iar dacă este lucru de ruşine pentru femeie ca să se tundă ori să se radă,
să-şi pună văl.
7. Căci bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, fiind chip şi slavă
a lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului.
8. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat.
9. Şi pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia
pentru bărbat.
10. De aceea şi femeia este datoare să aibă (semn de) supunere
asupra capului ei, pentru îngeri.
11. Totuşi, nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, în
Domnul.
12. Căci precum femeia este din bărbat, aşa şi bărbatul este prin
femeie şi toate sunt de la Dumnezeu.
13. Judecaţi în voi înşivă: Este, oare, cuviincios ca o femeie să se
roage lui Dumnezeu cu capul descoperit?
(Prima epistola catre Corintieni 11:3-13)
Sfântul Paul explică faptul că vălul este semn al autorităţii
bărbatului care este chip şi slavă a lui Dumnezeu ,iar femeia a fost
creată din bărbat pentru bărbat.Sfântul Tertulian în faimosul său tratat
,,Vălul fecioarelor” a scris: ,,tânără femeie poartă vălul când ieşi; pe
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stradă ,ar trebui să îl porţi şi în biserică ,ar trebui să îl porţi când eşti între
străini, poartă-l şi în mijlocul fraţilor tăi...”
Printre legile canonice ale bisericii catolice din ziua de azi există o
lege prin care se stipulează că femeile trebuie să îşi acopere capul în
biserică. Unele secte creştine precum Amish şi mennoniţii de exemplu
consideră vălul obligatoriu şi în prezent. Liderii bisericii spun despre
văl: ,,capul acoperit este simbolul supunerii femeii în faţa bărbatului şi a
lui Dumnezeu.
Afirmaţia lor este identică cu a Sfântului Paul în Noul Testament.
Este clar şi deasupra oricăror evidenţe că nu islamul a inventat
acoperirea capului. Oricum islamul a susţinut-o.
Coranul îndeamnă pe credincioşi bărbaţi şi femei să-şi acopere
gâtul şi pieptul: ,, şi spune-le drepcredincioaselor să-şi plece
privirile lor şi să-şi păzească ruşinea lor!.....Şi spune
dreptcredincioaselor să-şi plece privirile lor şi să-şi păzească
ruşinea lor,să nu-ţi arate gătelile lor afară de ceea ce este pe
dinafară şi să-şi coboare vălurile peste piepturile lor! Şi să nu-şi
arate frumuseţea lor decât înaintea soţilor sau a părinţilor lor, sau
a părinţilor soţilor lor ,a fiilor lor sau a fiilor soţilor lor sau a
fraţilor lor sau a fiilor fraţilor lor sau a fiilor surorilor lor sau a
femeilor sau a acelor care le stăpânesc mâinile lor drepte.” (AnNur:30-31)
Coranul afirmă clar că vălul este esenţial pentru sobrietate, dar de
ce este sobrietatea importantă? Coranul este şi mai precis: ,,O,
Profetule spune-le soţiilor tale şi copilelor tale şi femeilor
dreptcredincioşilor să se învelească în jilbaburile lor, căci astfel va
fi mai lesne să fie recunoscute şi să nu li se pricinuiască necazuri!
Allah este Iertator şi Indurător!"(Al-Ahzab:59)
Acesta este punctul de vedere integral, sobrietatea este prescrisă
pentru a le proteja pe femei doar de molestare, sobrietatea înseamnă
protecţie.Vălul islamic spre deosebire de vălul din tradiţia creştină nu
este semn al autorităţii bărbatului asupra femeii nici semn al subjugării
femeii de către bărbat. Vălul islamic spre deosebire de vălul din tradiţia
iudaică nu este semn de lux şi distincţie între femeile nobile
căsătorite.Vălul islamic este semn de sobrietate şi intenţai este de a
proteja femeile,toate femeile.Filozofia Islamică este că întotdeauna e
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mai bine să fii precaut decât întristat. De fapt Coranul este preocupat să
protejeze trupurile şi
reputaţia femeilor de acei bărbaţi care
îndrăznesc să le denigreze pe femei.
,,Pe acei care defăimează femei cinstite şi apoi nu aduc patru
martori,biciuţi-i cu optezeci de lovituri şi nu mai primiţi mărturie
de la ei niciodată,căci ei sunt nelegiuţi.” (An Nur:4)
Comparăm poziţia strictă a Coranului cu pedeapsa extrem de
lejeră pentru viol din Biblie.
23. De va fi vreo fată tânără, logodită cu bărbat şi cineva o va
întâlni în cetate şi se va culca cu dânsa,
24. Să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii aceleia şi să-i ucideţi
cu pietre: pe fată pentru că n-a ţipat în cetate, iar pe bărbat pentru că a
necinstit pe femeia aproapelui său. Şi aşa să stârpeşti răul din mijlocul
tău.
25. Dacă vreun bărbat va întâlni la câmp o fată logodită şi,
prinzând-o, se va culca cu ea, să-l ucideţi numai pe bărbatul care s-a
culcat cu ea;
26. Iar fetei să nu-i faci nimic. Asupra fetei nu este vină de moarte,
căci aceasta este tot una ca şi cum cineva s-ar ridica asupra aproapelui
său şi l-ar omorî;
27. Pentru că el a întâlnit-o în câmp şi, deşi fata logodită va fi
strigat, n-a avut cine s-o scape.
28. De se va întâlni cineva cu o fată nelogodită şi o va prinde şi se
va culca cu ea şi vor fi prinşi,
29. Atunci cel ce s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de
sicli de argint, iar ea să-i fie nevastă, pentru că a necinstit-o; toată viaţa
lui să nu se poată despărţi de ea. (Deuteronom 22:23/29)
Trebuie să întrebăm ceva simplu, cine este în realitate pedepsit?
Bărbatul care plăteşte doar o amendă pentru viol sau fata care a fost
forţată să se căsătorească cu violatorul şi să trăiască cu el până când el va
muri? O altă întrebare pe care de asemenea e necesar să o pun:care
poziţie este mai protectoare pentru femeie,punctul de vedere strict al
Coranului sau atitudinea lejeră a Bibliei? Unii oameni,în special în
vest,tind să ridiculizeze argumentul sobrietăţii în scopul protecţiei.
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Contra argumentul lor este că o foarte bună protecţie este realizată prin
măsuri educative, comportament civilizat şi stăpânire de sine. Noi
spunem: bine dar nu e suficient.
Dacă ,,civilizarea” este o protecţie suficientă atunci de ce femeile
din America de Nord nu îndrăznesc să iasă singure pe o stradă
întunecoasă-sau chiar într-un spaţiu liber? Dacă educaţia este soluţia
atunci de ce o universitate respectabilă asemenea Queens University a
asigurat transport pentru studentele din campus? Dacă stăpânirea de
sine este răspunsul,atunci de ce sunt prezentate în fiecare zi în
massmedia numeroase cazuri de hărţuire sexuală?
În ultimii ani au fost implicaţi în scandaluri de hărţuire sexuală:
comandanţi de nave, manageri, profesori universitari, senatori,
judecători şi preşedintele Statelor Unite! Nu mi-a venit să cred când am
citit următoarele statistici scrise de şeful biroului pentru femei de la
Queens University: în Canada la fiecare 6 minute o femeie este violată,
una din trei femei a fost violată, una din patru femei a trecut printr-o
tentativă de viol, una din 8 studente va fi victima unui viol. Studiul
arată că 60% dintre bărbaţii canadieni licenţiaţi ar comite un viol dacă
ar fi siguri că le-ar putea prinde pe victime.
Ceva este fundamental greşit în societatea în care trăim .O
schimbare radicală în stilul de viaţă şi cultură este absolut necesar. O
cultură a sobrietăţii este un rău necesar, sobrietate în îmbrăcăminte, în
vorbire şi în comportamentele ambelor sexe. Altfel nemiloasele
statistici vor creşte zilnic chiar mai rău, din nefericire femeile doar vor
plăti preţul. Într-adevăr noi toţi suferim dar Kahlil Gibran (poet, Liban)
a spus: ,,pentru persoana care primeşte loviturile (de pumn) nu este la
fel ca pentru cea care le numără”. Într-o ţară asemenea Franţei care
elimină tinerele femei din şcoli datorită hainelor lor sobre, în final nu-şi
face rău decât ei înseşi. Este una din marile ironii din lumea noastră
contemporană că acelaşi batic este un venerabil semn de ,,sfinţenie”
când este purtat cu scopul de a arăta autoritatea bărbatului de către
măicuţele catolice şi este defăimat ,considerat simbol al ,,asupririi”
când este purtat cu scopul protecţiei de femeile musulmane.
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17.Epilog
Toţi nemusulmanii care au citit acest studiu s-au întrebat:Primesc
femeile musulmane acest nobil tratament descris aici? Răspunsul din
nefericire a fost: Nu. De atunci încolo această întrebare este inevitabilă
în orice discuţie privitoare la statutul femeii în Islam, noi am elaborat un
răspuns cu scopul de a furniza cititorului o imagine completă. Mai întâi
este clar că există diferenţe enorme în societăţile musulmane pe care le
putem generaliza foarte simplist. Există un spectru larg de atitudini faţă
de femeie în lumea islamică contemporană. Aceste atitudini diferă de la
o societate la alta şi în cadrul fiecărei societăţi. Totuşi tendinţele
generale sunt vizibile. Aproape toate societăţile musulmane au un grad
sau altul de abatere de la idealurile islamice în ceea ce priveşte statutul
femeii. Aceste abateri se manifestă în două direcţii opuse. Prima
direcţie este foarte conservatoare,restrictivă şi orientată spre tradiţii,în
timp ce a doua este foarte liberală şi pro-occidentală. Societăţile care sau îndreptat în prima direcţie tratează femeile conform obiceiurilor şi
tradiţiilor moştenite de la strămoşii lor. Aceste tradiţii de obicei lipsesc
femeile de multe drepturi garantate de islam.Bărbaţii le aplică acestora
standarde foarte îndepărtate de Islam. Discriminările abundă în viaţa
femeilor: naşterea ei este primită cu mai puţină bucurie decât cea a unui
băiat, ea este privată de educaţie, e exclusă de la moştenire, este sub
control continuu cu scopul de a nu săvârşi acte indecente în timp ce
fraţilor lor le sunt tolerate aceste acte; ea are foarte puţin de spus în
problemele familiei sau ale comunităţii; ea nu are control total asupra
averii şi a dotei sale; şi la sfârşit ca mamă ea însuşi preferă să nască
băieţi cu scopul de a obţine un înalt statut în comunitatea sa.
Cu alte cuvinte, există unele societăţi (sau sigur clase din
societăţi) care au adoptat cultura şi stilul de viaţă occidental. Aceste
societăţi imită fără să se gândească orice primesc din vest şi de obicei la
final adoptă cele mai rele roade ale civilizaţiei occidentale. În aceste
societăţi tipul ,,femeii moderne” are drept prioritate în viaţă
îmbunătăţirea aspectului fizic.
Adesea

ea

este obsedată de forma, mărimea şi greutatea
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corpului său. Ea are tendinţa să acorde o mai mare grijă corpului decât
minţii sale şi farmecului său în detrimentul intelectului său.
Abilitatea sa de a seduce,atrage şi excita este mult mai valorizată
în societate decât nivelul de educaţie şi activitate socială. Nu te aştepta
să găseşti o copie a unui Coran în geanta de cosmetice pe care o poartă
oriunde s-ar duce. Spiritualitatea nu face casă într-o societate
preocupată doar de farmecul femeii. Deci ea ar trebui să-şi petreacă
viaţa străduindu-se mai mult să-şi perfecţioneze propria-i feminitate
decât bunăvoinţa ei. De ce musulmanii au deviat de la idealurile
islamice? Nu e uşor de răspuns. O explicaţie serioasă a motivelor pentru
care musulmanii nu aderă la învăţăturile coranice în ceea ce priveşte
femeia ar trebui să fie obiectul unui alt studiu. E foarte clar că
societăţile islamice s-au abătut de la preceptele islamice în ceea ce
priveşte femeia în multe situaţii de viaţă. Există un mare decalaj la
musulmani între credinţă şi practicile lor actuale.Acest decalaj nu e un
fenomen recent. Există de secole şi se adânceşte zi după zi. Această
prăpastie adâncindu-se are consecinţe dezastruoase în lumea
islamică manifestându-se în toate laturile vieţii:tiranie politică şi
nedreptate socială, faliment ştiinţific, stagnare intelectuală, etc.
Statutul neislamic al femeii în lumea islamică modernă este doar un
simptom al unei maladii grave. Orice reformă în statutul actual al
femeii musulmane nu va da roade dacă nu va fi însoţită de o reformă
cuprinzătoare necesară renaşterii menită să se apropie de idealurile
islamice şi nimic în plus.
Însumând umarizând părerea conform căreia femeia musulmană
are un statut umil din cauza Islamului este o concepţie greşită.
Problemele musulmanilor în general se datorează unui slab ataşament
faţă de islam. De asemenea voi sublinia din nou că scopul acestui studiu
nu este în nici un caz defăimarea iudaismului sau a creştinismului.
Poziţia femeii în tradiţia iudeo-creştină pare mult mai înfricoşătoare
comparată cu standardele secolului 20. Totuşi nu putem face abstracţie
de contextul istoric corespunzător. Cu alte cuvinte orice evaluare
obiectivă a situaţiei femeii în tradiţia iudeo-creştină trebuie să ia în
consideraţie circumstanţele istorice în care s-au dezvoltat acestea.
Indubitabil că părerile rabinilor şi ale părinţilor bisericii cu privire la
femei au influienţat atitudinile faţă de femeie în societăţile lor. Însăşi
Biblia a fost scrisă de diferiţi autori în perioade de timp diferite. Aceştia
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nu s-au abătut de la valorile şi stilul de viaţă al majorităţii.De exemplu
legile adulterului din Vechiul Testament prescriu pedepse dure doar
pentru femei, lucru de neînţeles pentru actualele noastre mentalităţi.
Oricum dacă luăm în consideraţie faptul că triburile evreieşti timpurii
erau obsedate de omogenitatea genetică şi extrem de nerăbdători să se
definească ca naţiune iar o greşeală ca adulterul femeilor căsătorite ar
putea distruge aceste aspiraţii ,suntem capabili să înţelegem dar nu e
necesar să fim şi de acord cu astfel de raţionamente.De asemenea
cuvântările părinţilor bisericii împotriva femeii nu ar trebui separate de
contextul misogin al culturii greco-romane în care trăiau. Ar fi
incorect să evaluăm moştenirea iudeo-creştină neglijând contextul. De
fapt înţelegerea corespunzătoare a contextului istoric al religiilor
iudaică şi creştină este de asemenea crucial pentru înţelegerea
contribuţiilor semnificative a islamului la istoria lumii şi a civilizaţiei
umane.Tradiţiile iudeo-creştine au fost influienţate şi s-au conturat în
mediul,în condiţiile culturale şi culturile în care au existat. Oricum era
o mare nevoie de un nou mesaj divin care să reîntoarcă omenirea pe
calea cea dreaptă. Coranul descrie misiunea noului trimis: ,,Pentru
aceia care îl urmează pe trimis, profetul neînvăţat despre care se află
scris în Tora şi în Evanghelie. El le porunceşte ceea ce este bine şi-i
opreşte de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătăţile şi le opreşte lor
pe cele necurate şi-i uşurează pe ei de povara lor şi de lanţurile care au
fost asupra lor. Cei ce cred în el şi îl susţin şi îl ajută şi urmează lumina
care a fost pogorâtă cu el aceia vor fi izbânditori.” Al Araf:157 Deci
islamul nu consideră rivale religiile iudaică şi creştină. El consideră că a
completat şi perfecţionat mesajele divine care au fost revelate anterior.
Aş dori să ofer următorul sfat comunităţii musulmane. Femeilor
musulmane li s-a refuzat
de mult timp drepturile islamice
fundamentale.Greşelile din trecut trebuiesc corectate. Să facem aceasta
nu e o favoare, este datoria tuturor musulmanilor.Vasta lume islamică
are emisă o cartă a drepturilor femeii musulmane bazată pe
instrucţiunile din Coran şi pe învăţăturile profetului islamului. Această
cartă trebuie să ofere femeilor drepturile cu care au fost înzestrate de
Creatorul lor. Deci este necesar să asigurăm condiţiile cu scopul
implementării acestei cărţi.Suntem restanţi de mult, dar mai bine mai
târziu decât niciodată. Dacă lumea islamică nu va garanta drepturile
mamelor, soţiilor, surorilor şi fiicelor,cine o va face? În plus trebuie să
avem curajul să ne confruntăm cu trecutul nostru şi să respingem făţiş
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tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor ori de câte ori acestea contravin
preceptelor islamice. Nu i-a criticat sever Islamul pe arabii păgâni care
urmau orbeşte tradiţiile strămoşilor? Cu alte cuvinte noi trebuie să
dezvoltăm o atitudine critică faţă de ceea ce primim din vest sau din altă
cultură. Interacţiunea şi învăţarea din alte culturi este o nepreţuită
experienţă. Coranul consideră această înteracţiune ca unul dintre
scopurile cunoaşterii: ,,O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un
bărbat şi o femeie şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi,pentru ca
să vă cunoaşteţi.Cel mai cinstit dintre voi la Allah Preaînaltul este
cel mai evlavios dintre voi Allah este Atoateştiutor şi
Bineştiutor”(Al Hujurat:13)
Ultimele cuvinte sunt dedicate cititorului nemusulman
evreu,creştin saude altă confesiune.Este deranjant că o religie care a
revoluţionat statutul femeii este denigrată şi considerată ca fiind
represivă cu femeile.Această percepţie despre islam este una dintre cele
mai răspândite mituri din lumea noastră contemporană.Mitul a fost
perpetuat neîncetat de cărţile de senzaţie, articole, filme hollywoodiene
şi mass media.
Acest portret negativ al islamului în mass media ar lua sfârşit dacă
am trăi într-o lume liberă de toate urmele discriminărilor, prejudiciilor
şi neînţelegerilor. Se cuvine ca nemusulmanii să realizeze marea
prăpastie între credinţă şi practici. De fapt acţiunile musulmanilor nu
reprezintă neapărat Islamul. Nu putem eticheta ca fiind islamic statutul
femeii în lumea contemporană. Cu această înţelepciune în minte,
musulmanii şi nemusulmanii ar trebui să înceapă procesul de
comunicare şi de dialog cu scopul de a schimba toate suspiciunile,
temerile şi părerile greşite.Un viitor paşnic pentru umanitate necesită
un astfel de dialog. Islamul trebuie considerat o religie care a
îmbunătăţit enorm statutul femeii şi i-a garantat drepturi care au fost
recunoscute doar în acest secol. Islamul totuşi are multe de oferit femeii
moderne: demnitate, respect, protecţie în toate aspectele şi stadiile ei de
dezvoltare de la naştere şi până la moarte, adâugând respectul,
echilibrul, cu scopul îndeplinirii nevoilor sale afective, fizice,
intelectuale şi spirituale. Ne minunăm că mulţi dintre cei care se
convertesc la Islam într-o ţară asemenea Marii Britanii sunt femei. În
S.U.A. femeile convertite la Islam sunt mai numeroase decât bărbaţii, 4
femei la un bărbat. Islamul are multe de oferit lumii noastre care resimte
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o acută nevoie de îndrumare şi conducere morală. Ambasadorul
Herman Eilts a declarat în faţa Comitetului Afacerilor Externe al Casei
Reprezentanţilor Congresului SUA în 24 iunie 1985: ,,Comunitatea
musulmană de pe glob se apropie de un miliard.Aceasta este o cifră
impresionantă.Dar pe mine m-a împresionat că Islamul este religia
monoteistă cu cea mai mare viteză de propagare. Aceasta este ceva de
care trebuie să ţinem cont. Ceva este corect în Islam. El atrage mulţi
oameni buni. Da, ceva este corect în Islam şi este timpul să descoperim
acel ceva. Sper că acest studiu este un pas în această direcţie.
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Virtuţiile vălului
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VĂLUL CREDINŢĂ, PURITATE, EVLAVIE,
SMERENIE ŞI DEMNITATE

Lauda este numai a lui Allah, binecuvântarea şi mila lui Allah
asupra celui din urmă Profet al Său!
Legislaţia islamică i-a acordat o grijă deosebită femeii
musulmane, în scopul protejării demnitaţii ei şi ridicării ei la o poziţie
înaltă. Condiţiile care i-au fost impuse în privinţa îmbrăcăminţii şi a
podoabelor, au avut doar menirea de a o feri de stricăciunea derivată de
etalarea podoabelor cu ostentaţie. Aceasta nu constituie o limitare a
libertaţii sale, ci urmăreşte să o apere, astfel încât să nu ajungă într-o
situaţie umilitoare, să nu alunece în noroiul degradării şi să nu devină
obiect al privirilor răufăcătorilor.
VIRTUŢILE VĂLULUI
Vălul înseamnă supunere faţă de Allah Preaînaltul şi supunere
faţă de Trimisul Său Muhammed (Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască!), fiindcă Allah a impus supunerea faţă de El şi faţă de
Trimisul Său (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!), căci a grăit:
“Nu se cuvine ca nici un dreptcredincios şi nici o dreptcredincioasă să
mai aleagă, dacă Allah şi Trimisul Său au hotărât în privinţa lor un lucru.
Iar acela care se răzvrăteşte împotriva lui Allah şi a Trimisului Său se
află în rătăcire învederată.” (Al-Ahzab:36)
Allah Preslăvitul a poruncit femeilor să poarte văl, atunci când a
grăit: ”Şedeţi în casele voastre şi nu vă arătaţi (nurii), aşa cum se
arătau în vremea Jahiliyyei de mai înainte! Împliniţi Rugăciunea,
achitaţi Dania şi fiţi cu supunere faţă de Allah şi de Trimisul Său!
Allah voieşte să ţină departe de voi, o, neam al (Profetului), ruşinea
şi să vă curăţească pe voi întru totul” (Al-Ahzab:33). Şi a mai grăit
Allah Preaînaltul: ”O, voi cei care credeţi! Nu intraţi în casele
Profetului, decât dacă vi se dă vouă încuviinţare, pentru o mâncare,
fără să aşteptaţi prepararea ei. Dar, dacă sunteţi chemaţi, atunci
intraţi, însă, după ce aţi mâncat, împrăştiaţi-vă, fără a zăbovi la
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poveşti. Aceasta i-ar pricinui neplăcere Profetului şi el s-ar ruşina
de voi (să vă poftească să ieşiţi), însă Allah nu se ruşinează (să vă
spună) adevărul. Iar dacă le rugaţi pe ele pentru un lucru, atunci
rugaţi-le după o perdea. Aceasta este mai curat pentru inimile
voastre şi pentru inimile lor. Şi nu se cade ca voi să-i pricinuiţi vreo
neplăcere Trimisului lui Allah, nici să vă căsătoriţi vreodată cu
soţiile sale, după el. Aceasta ar fi pentru Allah un mare (păcat)” (AlAhzab:53). Şi tot Preaînaltul a grăit: “O, Profetule! Spune soaţelor
tale şi copilelor tale şi muierilor dreptcredincioşilor să se
înveselească în jilbaburile lor, căci, astfel, va fi mai lesne să fie
cunoscute şi să nu li se pricinuiască necazuri! Allah este Iertător şi
Îndurător”
(Al-Ahzab:59).
Iar Trimisul (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a spus:
“Femeia este goliciune”, voind să îndemne la folosirea vălului pentru
acoperirea trupului ei.
VĂLUL ÎNSEAMNĂ APĂRAREA DEMNITĂŢII
Allah Preaînaltul a văzut în purtarea vălului mijlocul de apărare a
demnităţii femeii, atunci când a grăit: “O, Profetule! Spune soaţelor
tale şi copilelor tale şi muierilor dreptcredincioşilor tăi să se
înveselească în jilbaburile lor, căci, astfel, va fi mai lesne să fie
recunoscute şi să nu li se pricinuiască necazuri! Allah este Iertător
şi Îndurător” (Al-Ahzab:59). Aceasta pentru că, acoperirea lor le face
invulnerabile “…şi nu li se vor pricinui necazuri…”, în sensul că nu vor
fi expuse prejudiciilor pe care le-ar putea provoca cei stricaţi. Vorbele
lui Allah Preaslăvitul “…să nu li se pricinuiască necazuri…” fac
referire la faptul că vederea formelor femeii este o ofensă, atât pentru
ea, cât şi pentru familia ei, prin ispita şi răul pe care le poate provoca.
VĂLUL ÎNSEAMNĂ PURITATE
Allah Preamăritul a grăit: “… Iar dacă le rugaţi pe ele pentru un
lucru, atunci rugaţi-le de după o perdea. Aceasta este mai curat
pentru inimile voastre şi pentru inimile lor..”(Al-Ahzab:53). Vălul
este caracterizat aici ca o păvază pentru puritatea inimilor
credincioşilor şi credincioaselor, întrucât, dacă ochiul nu vede, inima
nu pofteşte. În consecinţă, inima este mai curată şi mai ferită de ispită,
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deoarece vălul taie poftele acelora care au boală în inimile lor. “O, voi
soţii ale Profetului! Voi nu sunteţi ca nici una dintre femei. Dacă
sunteţi pioase, nu vă arătaţi binevoitoare (faţă de bărbaţi), cu
vorba, pentru ca acela care are boală în inimă să nu poftească la voi,
şi spuneţi vorbe potrivite!”
(Al-Ahzab:32).
VĂLUL ESTE PĂVAZĂ
Trimisul lui Allah (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a
spus: “Allah este Veşnic Viu şi Apărător şi El iubeşte sfioşenia şi
acoperirea”. Şi tot el a spus: ”Allah Preaputernicul şi Preamăreţul o
lipseşte de protecţia Sa pe acea femeie care-şi scoate veşmintele
într-un alt loc decât în casa ei, iar pedeapsa ei va fi după faptă."
VĂLUL ÎNSEAMNĂ (EVLAVIE) SMERENIE
Allah Preaînaltul a grăit: “O, fii ai lui Adam! Noi v-am dat vouă
straie care să vă acopere goliciunile, ca şi podoabe. Dar veşmântul
smereniei, acesta este cel mai bun! Acesta este unul dintre semnele
lui Allah; poate că ei îşi vor aminti!” (Al-A'raf:26).
VĂLUL ÎNSEAMNĂ CREDINŢĂ
Allah Preamăritul şi Preaînaltul nu s-a adresat în privinţa vălului
decât femeilor credincioase, căci Allah Preaslăvitul a grăit: “Şi spunele dreptcredincioaselor!” şi tot Allah Preaputernicul şi
Preamăreţul a grăit: “Şi femeilor dreptcredincioşilor”.
Când un grup de femei din tribul Tamim a intrat la mama
dreptcredincioşilor 'A'işa (Allah să fie mulţumit de ea!), îmbrăcate în
veşminte străvezii, ea le-a zis: “Dacă sunteţi dreptcredincioase, să ştiţi
că nu acestea sunt straiele dreptcredincioşilor, însă, dacă nu sunteţi
dreptcredincioase, atunci bucuraţi-vă de ele!”
VĂLUL ÎNSEAMNĂ SMERENIE
Profetul Muhammed (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!)
a zis: “Fiecare religie are morala ei, iar morala Islamului este smerenia”.
Şi tot Profetul Muhammed (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!)
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a zis: “Smerenia face parte din credinţă, iar credinţa face parte din
Paradis.” Şi tot Profetul Muhammed (Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască!) a mai zis: “Smerenia şi credinţa sunt legate una de alta;
dacă una dintre ele lipseşte, înseamnă că şi cealaltă lipseşte”.
VĂLUL ESTE SIMŢUL ONOAREI
Vălul se potriveşte de asemenea cu simţul onoarei, către care este
înclinat, în mod natural, bărbatul cel drept, căruia nu-i place ca privirile
haine să ajungă până la soţia şi la fiicele sale. Şi câte războaie nu au
izbucnit înainte de apariţia Islamului (în Jahiliyya) şi după apariţia lui,
din simţul onoarei pentru femei şi din râvna pentru apărarea demnitaţii
lor. Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a zis: “Mi-a ajuns la urechi că
femeile voastre se amestecă prin pieţe cu nearabii. Oare voi nu aveţi
simţul onoarei? Nu este nimic bun în acela care nu are simţul onoarei!”
RELELE URMĂRI ALE ÎMPODOBIRII OSTENTATIVE.
ÎMPODOBIREA ESTE NESUPUNERE FAŢĂ DE ALLAH ŞI DE
TRIMISUL SĂU
Cel care se arată nesupus faţă de Allah şi faţă de Trimisul Său nuşi provoacă rău decât lui însuşi şi nu-i provoacă nici un rău lui Allah.
Trimisul lui Allah (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a spus:
“Toată comunitatea mea intră în Paradis, cu excepţia celor care se arată
cu trufie”. Şi l-au întrebat pe el: "Şi care sunt aceia care se arată cu trufie,
Trimis al lui Allah?" El le-a răspuns: “Cei care mi se arată cu supunere
vor intra în Paradis, în vreme ce aceia care mi se arată cu nesupunere se
arată cu trufie.”
ÎMPODOBIREA ATRAGE BLESTEMUL ŞI ALUNGAREA
DE SUB ÎNDURAREA LUI ALLAH
Trimisul lui Allah (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a
spus: “La urma comunitaţii mele se vor afla nişte femei care deşi vor fi
îmbrăcate vor parea goale (îmbracate-goale), care vor purta pe capetele
lor ceva ca nişte cocoaşe. Blestemaţi-le pe ele, pentru că ele sunt
blestemate!”
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ÎMPODOBIREA ESTE O CALITATE A CELOR CARE
SĂLĂŢLUIESC ÎN INFERN
Trimisul lui Allah (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a
zis: “Două sunt soiurile de locuitori ai Infernului pe care le-am văzut:
un neam care poartă cu ei bice semănând cu cozile boilor şi-i lovesc cu
ele pe ceilalţi oameni şi nişte femei care deşi sunt îmbrăcate par
dezbrăcate.”
ÎMPODOBIREA ÎNSEAMNĂ ÎNTUNERIC ŞI BEZNĂ ÎN
ZIUA JUDECĂŢII DE APOI
S-a relatat că Profetul Muhammed (Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască!) a spus: “Cea care merge fălindu-se cu podobele ei
printre cei care nu fac parte din familia ei este asemenea beznei în Ziua
Judecăţii de Apoi, fără de nici o lumină”. El a vrut să arate prin aceasta
că femeia care merge legănându-se, târându-şi veşmintele se va arăta în
Ziua Judecăţii de Apoi neagră şi întunecată, de parcă s-ar afla într-o
beznă. Hadisul, chiar dacă este slab, exprimă un sens autentic, deoarece
plăcerea pentru nesupunere este chin, parfumul este respingător şi
lumina este beznă, contrar supunerii, căci mirosul gurii celui care
posteşte şi sângele martirului sunt mai bune pentru Allah decât
parfumul moscului.
ÎMPODOBIREA ESTE IPOCRIZIE
Profetul Muhammed (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!)
a spus: “Cele mai bune dintre femeile voastre sunt cele devotate, care vă
nasc mulţi copii, cele care vă aduc consolare şi vă vin în întâmpinare,
dacă sunt cu frică de Allah. Iar cele mai rele dintre femeile voastre sunt
cele care umblă împodobite, pentru că ele sunt făţarnice şi nu vor intra
în Paradis dintre acestea decât asemenea corbului roşu”. Iar corbul roşu
este cel care are ciocul şi picioarele roşii şi este folosit ca o metafora
pentru ceva care se întâlneşte foarte rar, deoarece calitatea aceasta nu se
întâlneşte decât în mod excepţional.
ÎMPODOBIREA ESTE NERUŞINARE ŞI OCARĂ
Trimisul lui Allah (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a
69

Virtutiile valului
spus : “Femeia care şi-a scos veşmintele în afara casei soţului ei, rupe
păvaza pe care i-o dăruieşte Allah Preaputernicul şi Preamăreţul”.
ÎMPODOBIREA ESTE INDECENŢĂ
Trupul femeii este goliciune, iar descoperirea ruşinii echivalează
cu indecenţa şi dezgustul. Allah Preaînaltul a grăit: “Iar atunci când
aceştia săvârşesc o fărădelege, ei zic: <Noi am aflat-o de la strămoşii
noştri şi Allah ne-a poruncit-o!> Spune: <Allah nu porunceşte
nelegiuirea! Spuneţi voi, punând pe seama lui Allah, ceea ce voi nu
stiti?>" (Al-A'raf:28). Iar diavolul este cel care porunceşte această
indecenţă, căci Allah Preaînaltul a grăit: “Şeitan vă ameninţă cu
sărăcia şi vă porunceşte lucruri urâte, în vreme ce Allah vă
făgăduieşte iertare şi har, căci Allah este Cel cu Har Nemărginit,
Atoateştiutor” (Al-Baqara:268)
ÎMPODOBIREA ESTE O RÂNDUIALĂ DIAVOLEASCĂ
Povestea lui Adam cu diavolul ne dezvăluie dorinţa diavolului
adversar al lui Allah- de a descoperi ruşinea, de a distruge tot ceea ce
serveşte ca păvază şi faptul că împodobirea constituie un ţel
fundamental al lui, căci Allah Preaînaltul a grăit: “O, fii ai lui Adam! Să
nu vă amăgească Şeitan, aşa cum i-a scos pe strămoşii voştri din Rai,
dezbrăcându-i de veşmintele lor, ca să le arate goliciunile lor! El vă
vede -el şi oştenii lui- în vreme ce voi nu-i vedeţi! Noi i-am pus pe
şeitani aliaţi pentru aceia care nu cred” (Al-A'raf:27).
Aşadar, diavolul este cel care îndeamnă la împodobire şi la
descoperire şi el este susţinătorul a ceea ce se numeşte “eliberarea
femeii”.
ÎMPODOBIREA ESTE O MANIERĂ EVREIASCĂ
Evreii au o bogată şi îndelungată experienţă în domeniul
distrugerii naţiunilor prin ispita femeilor. Profetul (Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască!) a spus: “Fiţi cu frică de această lume
şi fiţi cu frică de femei, căci prima ispită a neamului lui Israel a fost
printre femei!”
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ÎMPODOBIREA ESTE UN OBICEI RESPINGĂTOR,
SPECIFIC PERIOADEI PREISLAMICE (JAHILIYYA)
Allah Preaînaltul a grăit: “Şedeţi în casele voastre şi nu vă arătaţi
(nurii), aşa cum se arătau în vremea Jahiliyyei de mai înainte!”(AlAhzab:33). Profetul (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a
descris tradiţiile din perioada anterioară apariţiei Islamului (Jahiliyya)
ca fiind respingătoare şi urâte. Profetul (Allah să-l binecuvânteze şi săl miluiască!) a zis: “Toate lucrurile din Jahiliyya sunt puse sub talpa
mea”. Sunt incluse între acestea împodobirea, chemarea şi fanatismul
din Jahiliyya.
ÎMPODOBIREA ÎNSEAMNĂ ÎNAPOIERE ŞI DECĂDERE
Descoperirea şi goliciunea sunt specifice naturii animalice. Omul
nu poate să încline către ele decât dacă el decade pe o treaptă inferioară
aceleia de om, cu care l-a cinstit Allah. Pornind de la aceasta,
împodobirea este un semn al alterării stării naturale, al lipsei de simţ al
onoarei, al lipsei simţirii şi a sentimentelor.
Până la genunchi ţi-ai ridicat straiele;
Pe Domnul tău, ce rău treci tu?
Veşmintele par a fi o umbră din zori,
Care se scurtează din când în când.
Îţi închipui că bărbaţii nu au sentimente,
Pentru că tu, probabil, nu simţi.

ÎMPODOBIREA ESTE UN RĂU AMENINŢĂTOR
Cine va privi cu atenţie la textele de legi şi la lecţiile istoriei, se va
convinge de consecinţele rezultate prin împodobire şi daunele ei asupra
religiei şi asupra acestei lumi, mai ales dacă la aceasta se adaugă şi
amestecul nesăbuit cu bărbaţii.
Printre aceste urmări nefaste se numără:
-Întrecerea femeilor împodobite în încercarea de a atrage atenţia
asupra lor, ceea ce alterează morala risipeşte banii şi o face pe femeie să
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semene cu o marfă umilă.
-Alterarea moralei bărbaţilor, îndeosebi a tinerilor care sunt
împinşi la lucrurile oprite, respingătoare, precum traficul cu femei care
devine un mijloc de distracţie şi amuzament.
-Provocarea de daune femeii însăşi, întrucât împodobirea
constituie o dovadă a relei sale intenţii şi a ticăloşiei gândurilor ei
ascunse, ceea ce o expune la vătămare din partea celor răi şi insolenţi.
-Răspândirea bolilor, căci Profetul (Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască!) a spus: “Stricăciunea nu s-a ivit niciodată printre
indivizii unui neam fără ca odată cu ea, să nu se fi răspândit şi bolile şi
suferinţele pe care nu le-au cunoscut cei dinaintea lor.”
-Facilitarea săvârşirii păcatului adulterului cu privirea, căci
Profetul (Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: “Adulterul
săvârşit de ochi este privirea" şi dificultatea de a lăsa privirea în jos,
ceea ce este, în mod categoric, mai primejdios decât bombele atomice şi
decât cutremurele de pământ. Allah Preaînaltul a grăit: “Şi dacă voim
Noi să nimicim o cetate, le vom porunci celor îmbuibaţi din ea (să se
supună orânduielilor Noastre), însă ei (dimpotrivă), se vor deda
desfrâului. Atunci pedeapsa hotărâtă împotriva ei se va adeveri şi
Noi o vom nimici cu totul” (Al-Isra':16). Iar un hadis suna astfel:
“Dacă oamenii văd un lucru urât şi nu-l îndreaptă, sunt în primejdie ca
pedeapsa lui Allah să-i lovească pe toţi”.
Soră musulmană,
Oare nu ai reflectat la spusele Profetului (Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască!), care a spus: “Îndepărtează răul din
calea musulmanilor!”? Dacă îndepărtarea răului din drum este una din
manifestările credinţei, ce este mai spinos: piatra din drum sau ispita
care strică sufletele şi zdruncină minţile şi răspândeşte stricăciunea
printre cei care cred?
Nu există nici un tânăr musulman care suferă astăzi din pricina
unei ispite ce-l abate de la pomenirea lui Allah şi-l împiedică de la
urmarea căii drepte, de care tu l-ai fi putut apăra, fără ca tu să nu primeşti
mâine pedeapsa lui Allah Cel Măreţ ca urmare a acestei ispite.
Grăbeşte-te să-I arăţi supunere lui Allah şi renunţă la criticarea
şi la blamarea oamenilor, căci pedeapsa lui Allah de mâine va fi aspră şi
dureroasă!
Condiţiile pe care trebuie să le întrunească vălul pentru a fi
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legal:
-Să acopere întreg corpul femeii pe cât este cu putinţă;
-Vălul să nu constituie prin sine o podoabă;
-Să fie gros şi des, lipsit de transparenţă (să fie mat,
netransparent);
-Să nu fie strâns pe corp, ci să fie larg;
-Să nu fie parfumat cu arome;
-Să nu semene cu veşmintele femeilor necredincioase;
-Să nu semene cu veşmintele bărbaţilor;
-Să nu se urmărească prin el dobândirea faimei printre bărbaţi.
Fereşte-te de împodobirea mascată!
Dacă reflectezi asupra condiţiilor menţionate mai sus, vei
constata că multe dintre fetele care pretind astăzi ca ar purta văl, nu au
de-a face în nici un chip cu vălul, fiindcă ele folosesc pentru păcate alte
nume şi socotesc împodobirea a fi un văl şi nesupunerea a fi supunere.
Duşmanii renaşteriii islamice s-au străduit să o îngroape pe ea din
faşă, în mod nedemn, însă, Allah a zădărcinit viclenia lor, iar
dreptcredincioşii şi drepcredinciosele au rămas fermi în supunerea faţă
de Stăpânul lor Preaputernic şi Preamăreţ. Atunci au încercat să
recurgă, în tratamentul ei, la o metodă ticăloasă care urmăreşte să o
îndepărteze de la calea ei cea dreaptă şi au început să difuzeze imagini
născocite ale vălului, care ar reprezenta un “compromis” prin care
femeia ce poartă văl L-ar multumi pe Domnul ei aşa după cum pretind
aceştia şi, în acelaşi timp, ea ar ţine pasul cu mersul societăţii ei şi ar fi
şii “eleganţa”.
AM AUZIT SI NE-AM SUPUS
Adevăratul musulman primeşte porunca Domnului său
Preaputernic şi Preamăreţ şi se grăbeşte să o aplice, din iubire şi respect
pentru Islam, din mândrie pentru legea Celui Milostiv, auzind şi
supunându-se Legii celui mai bun dintre neamurile omeneşti, fără să-i
pese de acele mase umane rătăcite, care nu dau atenţie situaţiei în care se
află şi pe care nu le interesează soarta ce le aşteaptă.
Allah Preaputernicul şi Preamăreţu îil contestă pe aceia care se
întorc de la supunerea faţă de El şi faţă de Trimisul Său (Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască!), grăind astfel: “Ei spun: <Noi
credem în Allah şi în Trimis şi ne supunem.> Apoi se întoarce o
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parte dintre ei, după aceasta, şi aceştia nu sunt credincioşi. Iar când
sunt chemaţi la Allah şi la Trimisul Său pentru a judeca între ei, iată
că o parte dintre ei se îndepărtează” (An-Nur:47-48). Şi aşa mai
departe până la vorbele: “Singurele vorbe ale dreptcredincioşilor,
atunci când sunt ei chemaţi la Allah şi la Trimisul Său pentru a
judeca între ei, sunt că ei trebuie să zică: <Am auzit şi ne-am
supus!> Aceştia vor fi cei care izbândesc. Cei care se supun lui Allah
şi Trimisului Său, se tem de Allah şi sunt cu frică de El, aceia vor fi
izbânditori” (An-Nur:51-52).
S-a relatat că Safiyya bint Şayba a spus: "Când ne aflam odată la
'A'işa (Allah să fie mulţumit de ea!) am pomenit de femeile din tribul
Qurayş şi de virtuţiile lor şi am auzit-o pe 'A'işa (Allah să fie mulţumit
de ea!) zicând: “Femeile din neamul Qurayş sunt pline de virtuţi şi, jur
pe Allah, că eu nu am văzut femei mai înzestrate cu virtuţi decât femeile
ansarilor şi nici care să creadă cu mai multă râvnă în Cartea lui Allah şi
în revelaţie. Când a fost revelată Surat an-Nur, versetul:31 “..şi să-şi
coboare vălurile peste piepturile lor!..”, bărbaţii lor s-au întors spre ele
pentru a le recita ceea ce le-a relevat Allah în legătură cu ele. Bărbatul îi
recita soţiei, fiicelor, surorilor lui, precum si altor femei rude cu el. Şi
toate femeile s-au îndreptat numaidecât spre perdelele lor şi şi-au
acoperit cu ele capetele şi feţele, cu credinţă în ceea ce revelase Allah
din Cartea Sa şi s-au adunat în spatele Trimisului lui Allah (Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască!), acoperite astfel, de parcă pe capetele
lor s-ar fi aşezat nişte corbi.”
Cu privire la hijab, sau acoperirea femeii musulmane, acoperirea
corpului ei, fie complet sau totul cu excepţia feţei şi a mâinilor ei, acest
lucru a fost considerat, în mod tradiţional, de către cercurile
occidentale, ca o oprimare a femeii musulmane: “Ea este oprimată, nu
poate să se îmbrace cum vrea nu poate să-şi arate frumuseţea, şi aşa
mai departe”. Ea este obligată să se acopere. Aceasta este considerată ca
o opresiune. De fapt, este o eliberare. O eliberează de oprimarea
bărbaţilor, de hărţuielile lor, ceea ce este produsul amestecării
bărbaţilor cu femeile care se expun. N-avem decât să ne uităm la
statisticile legate de violuri în America în ultimii 60-70 de ani. Vedem că
numărul acestora a crescut. Aceasta se poate asocia cu dezbrăcarea
femeii nord-americane. Odată cu scurtarea hainelor a crescut şi
numărul violurilor. Nu este surprinzător. Deci. Islamul admite că există
o atracţie animalică fundamentală între bărbaţi şi femei, pe care, din
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cauza că bărbaţii sunt mai tari, vor tinde să o folosească, dacă li se dă
ocazia. Pentru a proteja femeile de avansuri nedorite, ele sunt acoperite
şi aceasta este şi intenţia. Referitor la hijab vreau să dau un prim
exemplu: atunci când trăieşti într-o societate unde femeile nu sunt
acoperite, în care vecina ta se îmbracă cu fustă scurtă, bluză foarte
decoltată, într-adevăr demnă de privit; colegele tale de la spital se
îmbracă la fel ca şi fetele de pe stradă, când te întorci acasă iţi compari
soţia cu cele pe care le-ai văzut înainte (pe stradă sau la locul de muncă).
Soţia ta se apropie de tine şi tu te îndepărtezi. Şi, astfel, se creează o
problema casnică, te gândeşti la vecina sau la cea de pe stradă mai mult
decât la soţia ta.
Dar, când femeile sunt acoperite şi nu vezi ceea ce ar putea să te
atragă, te întorci acasă şi-ţi vezi soţia cea mai frumoasă femeie din
lume. Şi păstrezi o relaţie puternică cu ea.
Un al doilea exemplu. Eu gândesc: dacă o femeie este căsătorită,
ce rost mai are să-şi arate frumuseţea şi altora? Acesta denotă faptul că:
-soţul nu se interesează de ceea ce face soţia sa;
-soţia poate să se ducă cu alţii care au plăcut-o;
-soţia poartă cu un anumit scop îmbrăcămintea respectivă şi
trebuie să-l obţină;
-soţia nu este pe placul soţului ei şi caută altul.
Un al treilea exemplu: când ieşi din casă şi mergi pe stradă în
mijloacele de transport, sau oriunde te duci, îţi păstrezi în buzunar,
fiind că îţi este frică de hoţi să nu ţi-i fure.
Şi noi, musulmanii, consideram că femeile sunt mai valoroase
decât banii şi, de aceea, corpul trebuie să fie acoperit, să nu vină un
tâlhar moral s-o atace şi s-o ducă în păcat.
Alt exemplu: unui om îi place o prăjitură, care este dulce. Ea
trebuie să fie acoperită ferită de muşte, gândaci, să nu cadă praf peste ea,
căci, astfel, nu mai e bună de mâncat, fiind că este murdară şi se pot
transmite boli digestive grave (gastroenterite, intoxicaţii alimentare,
holeră).
La fel ca şi atunci când femeile sunt descoperite: le cer oamenilor
dragoste, pentru că inima lor cere tot ce-i frumos şi astfel se creează
probleme sociale: SIDA, sifilis, herpes şi alte boli venerice.
În aceste cazuri, un om nu mai are poftă să se căsătorească cu acea
femeie descoperită, care este pentru toţi!
Când se află în intimitatea locuinţei, ele sunt perfect libere să-şi
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arate hainele, să se facă frumoase, fiindcă în casele lor, persoanele care
le-ar aprecia, cum ar fi soţul lor, dacă ar fi impresionat fizic, atunci
acesta ar fi într-un context corect, el are dreptul, este legal, ei sunt
căsătoriţi, este ceva benefic pentru societate, pe când dacă se află în
afara casei, soţia nu vrea aceste avansuri care ar crea o situaţie
dăunătoare pentru societate, unde adulterul, violul, nu sunt numai rele,
apărând copii din aceste relaţii, ci devin şi o cauză majoră a răspândirii
bolilor. Dacă ne uitam la problema SIDA şi a herpesului, a bolilor
venerice majore, acestea sunt mai răspândite în societăţile cele mai
decăzute. Acolo unde relaţia dintre bărbat şi femeie este mai deschisă,
este evident că se răspândesc mai repede. De aceea, când SIDA a
devenit o problemă majoră, oamenii au început să vorbească despre
celibat: “Ştiţi, aşa e, singura cale de a te proteja este să se practice
celibatul”. Sau, dacă eşti căsătorit cu o femeie, relaţiile pe care le-a mai
avut, afectează stilul de viaţă al oamenilor. Dar, în societaţile
musulmane, unde relaţiile sunt limitate, menţinute între limite clare,
răspândirea SIDA este la un nivel mult mai limitat. Nu spun că nu
există, fiindcă societatea musulmană nu este o societate de îngeri, sunt
şi acolo oameni care comit adulter şi preacurvie. Dar incidenţa este mult
mai mică.
Binecuvântarea lui Allah asupra Profetului Muhammed şi asupra
familiei sale şi asupra companionilor săi.
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HIJABUL vesmantul Islamic
Vreau să încep în primul rând cu implementarea conceptului de
“haia” (ruşine, modestie). Dacă toţi fraţii şi surorile ar avea “haia”
(ruşine), jur pe Allah Preaînaltul că societatea ar fi cãlãuzitã pe calea cea
dreaptă.
Nu sunt aici pentru a le critica sau judeca pe surorile noastre. Fie
că Allah Preaînaltul sã vã răsplăteascã pentru că aţi acordat din timpul
vostru citirii acestor cuvinte.
De aici vreau să încep prin a discuta despre primul fel de “haia” şi
anume “haia” (modestia) femeilor.
De ce am început cu modestia femeilor? Încerc eu să o critic sau
judec pe femeie? Nu, eu niciodata nu voi face aceasta. Oricum
accentuiez că dacă femeia a fost cãlãuzitã pe calea dreaptă şi i s-a
protejat modestia ei, atunci toată societatea ar fi de asemenea pe calea
cea dreaptă.
Când răuvoitorii vor să atace Islamul , primul lucru cu care incep
este femeia. Deoarece, când femeia îşi pierde cinstea este foarte uşor să
îi ademeneşti pe tineri. Prin urmare este simplu să distrugi cinstea
întregii societăţi. Dacă noi spunem că cinstea bărbatului este
obligatorie, atunci modestia femeii este o obligaţie esenţialã; este
pentru ea o îndatorire crucială. Aceasta deoarece este absolut firesc ca
femeia să îşi menţină cinstea.
Desigur hijabul este unul dintre lucrurile măreţe care aparţin
femeii. Dacă porţi hijab te rog transmite acest mesaj surorilor tale întru
credinţă şi dacă nu porţi hijab încearcă să meditezi la ce voi spune
astăzi.
Într-adevăr un lucru care o onorează pe femeie este cinstea sa. Mai
mult, hijabul îi protejează cinstea femeii. Ce faci cu lucrurile preţioase?
Dacă posezi anumite valori, o perlă, o bijuterie, bani cum le vei
proteja? Bineînţeles ca vei fi tentat sã le protejezi ca pe orice lucru de
valoare. Oare le vei ascunde sau le vei arăta oamenilor? Le vei
abandona în faţa oricui şi vei lăsa pe oricine să le ia şi să facă cu ele ce
doreşte? Ştii că o perlă este protejată de scoică? Scoica nu este
atrăgătoare, încă nimic nu o poate substitui pentru a proteja perla. Deci
nu poţi alege nici tu altceva pentru a te proteja decât hijabul.
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De ce oare hijabul este obligatoriu pentru femei şi nu este pentru
bărbaţi? Este doar un mijloc de opresiune al femeii? Nu, deoarece100
de bărbaţi nu vor fi capabili să o seducă pe ea. Dar, o singură femeie
poate uşor seduce 100 de bărbaţi. Deci este obligatoriu pentru femeie
atâta timp cât ea reprezintã o sursă de seducţie. Hijabul este dreptul ei şi
este o necesitate pentru ea.
Înainte ca Islamul să fie trimis, arabii şi romanii credeau că cea
mai valoroasă frumeseţe este cea fizică. Islamul a schimbat percepţia
despre trup. Islamul a pus accentul pe nivelul spiritual uman. Islamul a
venit să spună: purificăţi comportamentul şi calităţile. Acestă
schimbare este esenţială pentru evoluţia umanităţii.
Islamul a pus accent pe faptul că femeia nu trebuie judecată
pentru frumuseţea corpului, ci pentru intelectul şi manierele sale.
Acestea sunt cele mai importante dintre valorile noastre. Islamul l-a
învăţat pe bărbat cum sã se comporte cu o femeie şi s-o aprecieze pentru
intelectul şi comportamentul ei şi nu pentru frumuseţea ei.
Nici o femeie nu ar trebui să îşi arate corpul decât soţului. Mă
întreb dacã orice persoană intelectuală acceptă aceste cuvinte, cine sunt
cei care respectă şi apreciază femeia şi cine sunt cei care nu fac aceasta?
Unii oameni susţin că hijabul nu este obligatoriu şi că acest lucru
nu a fost menţionat în Coran. Următoarele versete coranice ne arată clar
că hijabul este obligatoriu pentru femei: “O, Profetule! Spune
soaţelor şi copilelor tale şi femeilor dreptcredincioşilor să se
învelească în jilbaburile lor, căci astfel vor fi mai bine distinse să fie
cunoscute şi să nu li se pricinuiască necazuri! Allah este Iertător,
Îndurător.” (Al-Ahzab:59)
“Femeile credincioşilor” înseamnă toate femeile musulmane şi
nu doar cele din familia Profetului (salleAllhu aleihi we sellem).
Sensul versetului este că toate femeile credincioase trebuie să poarte
hijab pentru că astfel vor fi recunoscute ca fiind credincioase. Nu li se
va pricinui nici un rău deoarece ele se respectă pe sine acoperindu-se.
Hijabul este obligatoriu! Nu este Sunnah (o practică a Profetului).
Allah Preaînaltul de asemenea a spus: “Şi spune femeilor
credincioase să îşi plece privirile lor şi să-şi păzească ruşinea lor!
Aceasta este mai curat pentru ei. Allah doară este Bineştiutor a ceea
ce fac ei. Şi spune dreptcredincioaselor să-şi plece privirea lor, şi să
păzească ruşinea lor, să nu îşi arate gătelile lor afară de ceea ce este
pe dinafară şi să îşi coboare vălurile lor peste piepturile lor! Şi să
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nu îşi arate frumuseţea decât înaintea soţilor, sau a părinţilor
lor....” (An-Nur:30).
Conform opiniilor majorităţii teologilor, femeia trebuie să îşi
acopere totul cu excepţia feţei şi palmelor.
Allah Preaînaltul nu a oferit detalii despre cum ar trebui ele să îşi
acopere urechile, nasul şi pieptul. Ai vãzut tu ceva în care să se descrie
în detaliu despre cum ar trebui să ne îmbrăcăm?
Este o datorie pentru soţ să îşi încurajeze, sã nu-şi forţeze şi sã-şi
convingã soţia să poarte hijab cu scopul de a fi respectată şi preţuită
ca o femeie pioasă. Într-un alt verset, Allah Preaînaltul se adresează
femeilor musulmane să nu îşi etaleze frumuseţea şi hainele aşa cum
procedau femeile din perioada preislamică. Cum erau atunci hainele
femeilor? Purtau ele pantaloni scurţi? Nu, nu purtau. Poţi ghici prin ce
modalităţi îşi etalau frumuseţea? Este sigur că ele se îmbrăcau mai bine
decât cu un pantalon scurt. Femeile din perioada preislamică se
acopereau, îmbrăcau haine lungi dar îşi expuneau sânii, gâtul, fruntea şi
părul.
Ce vei face când vei sta în faţa lui Allah Preaînaltul şi te va
întreba despre hijab? Sora mea, nu te supãra pentru ceea ce îţi spun, eu
doar subliniez ceva important. Când versetul despre hijab a fost revelat
toate femeile s-au acoperit imediat. Oricum să nu le forţezi niciodată pe
fiice şi surorile tale să poarte hijab. Sfătuieşte-le, aceasta e cea mai bună
cale prin care ele pot înţelege adevărata înţelepciune cu privire la hijab.
Când versetul a fost revelat, femeile s-au grăbit să se supunã exact
ordinul lui Allah Preaînaltul aşa cum este El descris în Coran. Ele nu au
dorit să aştepte să cumpere materiale noi pentru batic, şi-au tăiat
hainele şi au făcut imediat din acele bucăţi hijab.
Profetul Muhammed (salleAllhu aleihi we sellem) a declarat
război unui trib evreiesc pentru că a ridiculizat o femeie musulmană
într-un magazin. Ei i-au agăţat haina şi când s-a mişcat haina s-a rupt şi
o parte din corpul său a fost expus vederii. Un bărbat musulman a văzut
toată scena şi a vrut să-l ucidă pe evreul vinovat. Profetul Muhammed
(salleAllhu aleihi we sellem) i-a luat arma şi a alungat tribul evreiesc
din Medina.
Mã întreb ce ar fi fãcut Profetul dacă ar fi văzut cum sunt
îmbrăcate femeile astăzi. Un alt exemplu este oferit de un faimos
teolog Ibn Hanbel (Allah Preainaltul să fie mulţumit de el!). El mergea
la piaţă şi o briză de vânt a ridicat haina unei femei şi el i-a văzut
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accidental glezna. Ibn Hanbel a fost şocat şi a spus mânios: “Acestea
sunt zilele corupţiei!” El a reacţionat astfel doar la vederea unei glezne
descoperite accidental! Mă întreb ce ar putea să facă şi să spună
femeilor de azi. Nu aş putea vorbi despre cinste făcând abstracţie de
hijab, deoarece cinstea este o parte din credinţă.
Care sunt scuzele cele mai frecvente pentru că nu purta
hijab?
1) Nu sunt convinsă de necesitatea hijabului
Deci dacă te voi întreba ce eşti? Tu vei răspunde musulman. Ce
înseamnă musulman? Musulman este cel care se supune total lui Allah
Preaînaltul. O soră care nu doreşte să poarte hijab nu I se supune lui
Allah Preaînaltul. Ea nu doreşte să I se supună voinţei Lui.
Cum poate argumenta împotriva acestui lucru sau cum poate să nu
accepte ceva dăruit de Allah Preaînaltul şi de Mesagerul Său? Profetul
Ibrahim a fost gata să îşi sacrifice fiul fără a înţelege de ce i s-a cerut
acest lucru. Aşadar atitudinea lui â ne învaţã cum sã ne supunem
poruncii lui Allah Preaînaltul.
Aş prefera sã cred cã nu eşti destul de puternicã pentru a
purta hijab decât sã spui cã nu eşti suficient de convinsă de
cuvintele lui Allah.
2) Ce este în suflet este cel mai important
Femeile spun că este cel mai important ceea ce este în sufletul lor,
că intenţiile lor sunt întotdeauna bune, ele sunt persoane bune şi hijabul
este în hijabul din inimă. Şi aceste femei se roagă de 5 ori pe zi, se roagă
şi rugăciunea de noapte şi rugăciunile voluntare şi oferă sadaqa
(milostenie). Oricum ea simte că aceste fapte sunt suficiente fapte de
adorare. Allah şi Mesagerul Său spun că nu poţi lua o parte din Islam şi
sã respingi o alta. Tu trebuie să îţi accepţi complet religia. Deci hai să
meditãm: susţii că faci multe fapte bune şi că intenţiile tale sunt bune,
iar inima ta e pură. Bine, sunt de acord cu tine dar am o întrebare. Hai să
socotim împreună. Zilnic tu ieşi afară şi mulţi bărbaţi privesc la părul şi
corpul tău. Tu faci păcate în acest mod, adevărat sau fals? Desigur tu
păcătuieşti deoarece nu te supui poruncilor lui Allah Preaînaltul. Tu poţi
argumenta, nu este greşeala mea, intenţiile mele sunt bune, bărbatul
păcătuieşte privindu-mă. Nu, soră. El păcătuieşte pentru că te-a privit, e
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adevărat. Dar te-a privit în primul rând pentru că i-ai atras atenţia. Să
analizăm puţin. Câte păcate adună zilnic o femeie neacoperită? Câteva
sute într-o singură zi. Şi reaminteşte-ţi un bărbat are doi ochi, nu unul!
Şi bărbatul are o inimă cu dorinţe şi pofte. Poţi să îţi imaginezi
câte păcate se adună? M-aş mira ca faptele tale bune să fie suficiente
pentru a şterge cele câteva sute de păcate pe care le comiţi zilnic. Vreau
să faci un mic experiment. Când ieşi afară zilnic, încearcă să numeri
câte păcate ai făcut. Câte păcate aduni atunci când bărbaţii îţi privesc
trupul şi părul? Nu ţi-a poruncit Allah Preaînaltul să porţi hijab? Mi-e
teamă că faptele tale bune vor ieşi din sac şi vor cădea într-o groapă fără
fund.
3) Hijabul şi vremea caldă
Unele femei se plâng că de când poartă hijab le cade părul, din
cauza căldurii. Ele spun: “ Vrei să îmi cadă părul şi să rămân cheală?”
Surorilor, Allah spune în Coranul cel Sfant: “Spune: focul
Gheenei este mult mai dogoritor! (At-Tawba:81)
Consideri cã este încă dificil să pui hijab?
4 )Unele doamne poartă hijab dar nu au un comportament
decent
Femeile spun că ştiu doamne care poartă hijab dar au un
comportament neadecvat, fac şi spun lucruri rele. Ele spun că nu vor
purta hijab pentru a nu fi asemenea acestor doamne. Bun, eu susţin că
există persoane care se roagă şi fac şi lucruri rele, dar asta nu înseamnă
că nu trebui să ne rugăm! Unii oameni merg la hajj, se pot ascunde sub
titlul de hajj şi pot face fapte rele. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să
mergem la hajj? Deci soră, greşeală nu e din religie, provine de la
oamenii înşişi. Deci este hijabul rău sau persoana care se acoperă cu el?
5) Allah Preaînaltul nu m-a cãlãuzit încă
Ele spun: “Allah Preaînaltul nu m-a îndrumat încă. Voi purta hijab
dar Allah Preaînaltul încă nu m-a călăuzit să o fac acum. Când voi avea
50 de ani şi-mi voi fi trăit viaţa îl voi purta.”
Nu, soră, această scuză este complet greşită .
Allah Preaînaltul a spus în Coran: „Allah Preaînaltul nu
schimbă starea unor oameni până ce ei nu schimbă ceea ce se află în
sufletele lor…” (Ar-Rad:11). Nu vei purta hijab până când nu te vei
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schimba tu însuşi. Nu este acceptabil să susţii că Allah Preaînaltul nu tea îndrumat încă. El te-a călăuzit şi dovada este că tu asculţi aceste
cuvinte. Allah nu părăseşte niciodată o persoană fără a-i oferi călăuzire
chiar dacă îl ascultă sau nu.
6) Când mă voi căsători voi pune hijab
Îţi voi spune că mulţi bărbaţi caută soţii religioase, evlavioase
care se respectă pe sine şi poartă hijab. Şi, în orice caz, Allah Preaînaltul
ţi-a scris că oricum te vei căsători! Deci nu te vei căsători decât cu
persoana pe care Allah Preaînaltul a ales-o pentru tine. Nu te teme şi
puneţi toatã încrederea în Allah Preaînaltul. Allah îţi va dărui un soţ
pios. Când te vei căsători, căsătoreşte-te cu cineva care te iubeşte pentru
credinţa ta şi te respectă.
Un bărbat a întrebat un teolog: „Dacă aş vrea să o căsătoresc pe
sora mea cum ar trebui să fie soţul ei?” Savantul a răspuns:
„Căsătoreşte-o cu un bărbat care este prietenul Islamului, dacă el o
iubeşte, o va respecta şi dacă el o urăşte nu o va trata rău.”
Căsătoreşte-te cu un bărbat care te va proteja, respecta şi e fericit
pentru că porţi hijab.
7) Sunt încă tânără
Soră, ştii când vei muri? Rata mortalităţii tinerilor este în creştere.
Îţi voi oferi un exemplu. O poveste reală. S-a întâmplat în Egipt,
Alexandria, anul trecut de luna Ramadan. Soţia bărbatului care mi-a
relatat povestea poartă hijab. În apropierea casei lor locuia o tânără
fată care nu purta hijab.
Fata avea o inimă plină de bunătate asemenea numeroaselor
noastre surori în Islam dar nu înţelegea care era semnificaţia hijabului în
Islam.
Această doamnă (şi aceasta este obligatoriu pentru toate femeile
care poartă hijab) avea relaţii bune cu acea fata. Ea nu o ignora pentru că
nu purta hijab. Într-o zi, tânăra fată a rugat-o să o însoţească la
cumpărături. Dorea să îşi cumpere pantaloni. Inteligenta soţie a
acceptat dar cu o condiţie: tânăra fată să o însoţească la halaqa (lecţii
despre Islam unde participă mai multe persoane). Fata a fost de acord.
Tema lecţiei a fost căinţa, regretul. După ce a ascultat lecţia, fata a
început să plângă şi să repete în continuu o singură propoziţie: „Mă
căiesc în faţa lui Allah, rog pe cineva să mă acopere.” Oamenii i-au
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spus că va face acest lucru când va ajunge acasă. Dar ea a refuzat
propunerea lor dorind să se acopere corect deoarece simţea că din acest
moment nu mai putea ieşi fără batic. S-au dus şi i-au cumpărat batic şi
haină şi tânăra a părăsit clădirea îmbrăcată islamic. A trecut strada, a
lovit-o o maşină şi a decedat. Jur că aceasta e o poveste adevărată. Ea a
murit după ce s-a căit.
Tânara este norocoasă pentru că s-a căit înainte de a muri. Nu şti
când vei muri, iar a spune „sunt încă tânără” nu este o scuză.
8) Vreau să fiu elegantă şi dacă port hijab voi fi demodată
Nu îţi este Allah Preaînaltul mai drag decât moda? Jur, când vei
purta hijab tu vei fi mai strălucitoare şi mai frumoasă cu hijabul tău.
9) Vreau să îi urmez pe occidentali
Cine respectă mai mult femeile? Islamul sau unii care nu pot să
vândă nici măcar o cutie de chibrituri fără să deseneze pe ea o femeie pe
jumatate goală? Au ei respect faţă de femeie sau le tratează rău?
10) Mi-e teamă că mai târziu voi renunţa să îl port
Nu vreau să port hijab pentru că mi-e teamă că îl voi scoate. Soră,
de ce nu îl porţi fiind sigură pe credinţa ta şi cerându-i lui Allah
Preaînaltul să te protejeze. Desigur nu spun că a renunţa este un păcat.
A renunţa la hijab este un foarte mare păcat, un foarte mare păcat, un
foarte mare păcat deoarece procedând astfel le încurajezi şi pe alte
femei să facă la fel. Te rog, să nu faci niciodată aceasta. Allah urăşte
acest lucru.
Poartă hijab iar pentru a fi sigură că niciodată nu vei renunţa la el,
să faci aceste 3 lucruri:
1. Să fii prietenă cu persoane religioase şi bune.
2. Asistă şi ascultă conferinţe islamice.
3.Fă dua şi cere-I lui Allah Preaînaltul să-ţi întărească
credinţa.
11) Sunt timidă şi stânjenitã
Ultima scuză: sunt timidă şi stingherită de ceea ce vor spune
rudele şi prietenii mei dacă voi pune hijab. Soră, nu-ţi va fi ruşine de
tine însăţi in Ziua Judecãţii în faţa lui Allah Preaînaltul? Vrei să te simţi
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stingherită când îl vei vedea pe Profetul Muhammed (salleAllhu aleihi
we sellem) în Ziua Judecăţii? În ziua aceea, tu vei fi însetată iar
Profetul ne va da fiecăruia apă. Şi tu vei alerga după el, dar doi îngeri te
vor opri. Profetul (salleAllhu aleihi we sellem) va spune: “Lăsaţi-o, ea
este din comunitatea mea!”
Îngerii vor spune: “Profetule, nu putem pentru că ea nu s-a supus
poruncilor lui Allah.” Atunci Profetul va spune: “Pleacă, pleacă. Nu
vreau să fac nimic pentru tine deoarece nu L-ai ascultat pe Allah.”
Şi cine ar trebui să fie jenată? O persoană care îşi arată oricui
trupul sau cineva care îşi respectă trupul acoperindu-l? Profetul ne-a
cerut să ne ţinem de Islam cu dinţii şi mâinile noastre!
Te sfătuiesc să respecţi standardele hijabului. Dacă vrei să pui
hijab fă-o acum. Nu îl pune dacă nu te rogi sau posteşti, dacă eşti
primitivă şi fără maniere şi dacă nu eşti apropiată de Allah Preaînaltul.
Dacă eşti în această situaţie vei fi slabă şi vei renunţa la el. Dacă poţi
pune hijab acum, fã-ţi rugãciunea la timp, împrieteneşte-te cu persoane
religioase, citeşte Coranul în fiecare zi şi mulţumeşte-I lui Allah
Preaînaltul chiar şi pentru câteva minute.
Dacă tu ai făcut aceste lucruri, hijabul tău va fi împreună cu
adorarea şi manierele tale şi vei fi un bun exemplu pentru femeile
musulmane şi nemusulmane. Niciodată să nu te gândeşti că poţi purta
hijab fără a-L venera pe Allah, sau având vreun tip de personalitate
islamică.
Dacă nu poţi să faci aceste lucruri după ce ai pus hijab atunci
reînnoieşte-ţi intenţiile. Dar să nu faci aceste lucruri după 6 ani şi apoi să
porţi hijab. Nu, începe să le faci de azi timp de două sau trei luni;
construieşte în interiorul tău şi apoi pune-l. Lucrează pentru hijab.
Un alt punct. Tu ai devenit musulmană purtând hijab. Niciodată să
nu crezi că hijab-ul înseamnă că tu ai completat venerarea ta şi vei intra
în Paradis. Din contra, este doar începutul călătoriei spre Allah
Preaînaltul.
Următorul punct: reaminteşte-ţi că tu eşti un exemplu pentru toţi
musulmanii şi nemusulmanii, prin adorarea, manierele şi zâmbetul tău.
Mergând numai pe stradă tu eşti un exemplu pentru toţi şi îi inspiri întradevăr pe mulţi fără să spui un cuvânt. Poţi astfel purifica societatea!
Faptele tale bune sunt extrem de valoroase pentru Allah Preaînaltul. Le
vei călăuzi pe surorile noastre în Islam. Tu eşti exemplul nostru,
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ambasadorul Islamului. Te rog, te rog nu ne dezamãgi.
Acestea sunt câteva puncte despre cum să porţi hijab. Dacă nu
urmezi aceste puncte înseamnă că nu porţi un hijab corespunzător.
Te rog fii sigură că respecţi următoarele:
1. Hainele tale trebuie să fie largi, să-ţi acopere tot corpul şi să nu
sugereze forma sa. Ele nu trebuie să arate forma picioarelor, a pieptului
sau al umerilor.
2. Nu purta haine transparente.
3. Acoperă întregul corp cu excepţia feţei şi a mâinilor.
4. Nu purta haine asemănătoare cu ale bărbaţilor.
5. Nu te parfuma decât în casă.
Ţine cont de aceste recomandãri si vei avea un hijab
corespunzator.

Amr Khaled
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Întrebări şi răspunsuri

Fundatia Taiba
Întrebarea nr.1: Dacă menstruaţia s-a sfârşit şi femeia s-a
purificat imediat după rugăciunea de dimineaţă, poate să ţină
post în acea zi? Se consideră acea zi precum că a ţinut post sau
trebuie s-o recupereze?
Răspunsul: Există două puncte de vedere în cazul în care
femeia s-a purificat imediat după răsăritul soarelui.
Prima afirmaţie. Acea zi trebuie să continue să o
postească dar nu se socoteşte ca fiind postită, ci trebuie să o
recupereze, aceasta fiind cea mai cunoscuta din jurisprudenţa
şcolii lui Ahmed ibn Hanbeli, Allah să-l miluiască.
A doua afirmaţie. În acea zi nu trebuie să postească, căci
postul nu este corect, pentru ca la începutul zilei (înainte de
răsăritul soarelui) nu a ţinut post fiind în perioada menstruaţiei
(purificându-se abia după răsăritul soarelui). Iar dacă nu a fost
corect, abstinenţa de la mâncare şi băutură nu are nici un folos.
Iar în acest timp îi este interzis să ţină post şi nu este considerat
pentru ea deoarece nu a ţinut post de la începutul zilei, fiindu-i
interzis. Postul pe care îl ştim cu toţi constă în abţinerea de la
mâncare şi băutură - întru adorarea lui Allah Preaînaltul - de la
începutul timpului rugăciunii de dimineaţă (răsăritul zorilor) până
la apusul soarelui. Acest verdict este mai puternic decât primul,
insa în ambele verdicte este obligatorie recuperarea acelei zile de
post.
Întrebarea.nr.2: În cazul în care s-a "purificat" şi s-a îmbăiat
după rugăciunea de dimineaţă şi-a îndeplinit rugăciunea şi a ţinut
post, acea zi mai trebuie să-o recupereze?
Răspunsul: Dacă menstruaţia s-a sfârşit şi s-a "purificat",
înainte de rugăciunea de dimineaţă (răsăritul zorilor), chiar şi cu
un minut înainte, fiind constientă de acest lucru, în timpul
Ramadanului trebuie să postească; postul acelei zile fiind corect,
nefiind necesar să recupereze acea zi deoarece a postit fiind
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"pură", chiar dacă s-a spălat după intrarea timpului pentru
rugăciunea de dimineaţă (răsăritul zorilor). Acelaşi verdict se da
şi în cazul bărbatului care, la răsăritul soarelui, nu are gusl din
orice motiv (în urma relaţiilor conjugale sau ejaculărilor care au
avut loc în timpul somnului) şi care se îmbăiază după rugăciunea
de dimineaţă (răsăritul zorilor). Postul acestuia este considerat
corect. Cu această ocazie vreau să atrag atenţia asupra altei
probleme legate de femei, care dacă menstruaţia le-a venit după
ce a postit şi şi-a deschis postul, unele dintre acestea cred că
postul nu este valabil. Acest lucru neavând nici o argumentaţie,
căci chiar dacă menstruaţia i-ar veni după apusul soarelui, chiar şi
cu o secundă, postul ei este complet şi corect.
Întrebarea.nr.3. Lăuza, dacă a ieşit din lăuzie înainte de
patruzeci de zile trebuie să ţină post şi să îndeplinească
rugăciunea?
Răspunsul: Da, lăuza dacă a ieşit din lăuzie înainte de
patruzeci de zile trebuie să ţină post, daca este în luna Ramadan,
trebuie să-şi îndeplinească rugăciunile zilnice, iar soţului ei îi este
permis să întreţină relaţii sexuale cu ea, dat fiind faptul că este
"pură" neexistând nimic care să o oprească de la a posti, a-şi
îndeplini rugăciunile ori de la a întreţine relaţii sexuale cu soţul ei.
Întrebarea.nr.4. Dacă, de obicei, menstruaţia ţine şapte sau
opt zile, apoi s-a prelungit, o dată sau de două ori, care este
verdictul în acest caz?
Răspunsul: În cazul în care menstruaţia dura şapte sau opt
zile, apoi s-a prelungit devenind nouă, zece sau unsprezece zile,
nu îndeplineşte rugăciunea până ce nu se purifică, deoarece
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) nu a
desemnat o perioadă anume pentru menstruaţie. Allah Preînaltul
a spus: "Te întrebă despre (împreunarea) cu femeile în timpul
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menstruaţiei. Spune: <Acesta este un rău>".(Baqara:222) Acest
sânge dacă continuă, femeia este în aceeaşi situaţie
(menstruaţie) până ce se purifica şi se îmbăiază. Luna următoare
dacă ţine mai puţin decât luna precedentă, se îmbăiază şi îşi
îndeplineşte rugăciunea.
Pe scurt, femeia care este în timpul menstruaţiei nu
îndeplineşte rugăciunea decât după ce s-a îmbăiat, chiar dacă
această perioadă corespunde sau nu corespunde cu perioada
obişnuită, fiind mai lungă sau mai scurtă.
Întrebarea.nr.5. Femeia care este lăuză, timp de patruzeci
de zile fără să îndeplinească rugăciunea şi fără să ţină post sau
este în funcţie de cât ţine sângele, iar când se opreşte ţine post şi
împlineşte rugăciunea după îmbăiere iar când revine le
întrerupe? Şi care este perioada minimă pentru lăuzie?
Răspunsul: Lăuzia nu are o perioadă bine determinată. Atât
timp cât sângele continuă, nu îndeplineşte rugăciunea, nu
posteşte şi nici nu întreţine relaţii sexuale cu soţul ei. Iar dacă
vede că s-a purificat, chiar şi după zece sau cinci zile, îndeplineşte
rugăciunea, posteşte şi întreţine relaţii sexuale cu soţul ei.
Concluzia este că lăuzia este ceva perceptibil, reglementările
Islamului avand legatura cu existenţa sau inexistenţa acesteia
(lauziei); daca exista se aplica acele reglementari, iar daca nu
exista nu mai sunt interdicţii. În cazul în care lăuzia a depăşit
şaizeci de zile este considerată mustehada (continuarea scurgerii
de sange care are loc in afara perioadei de menstruatie, in cazul
careia nu se aplica reglementarile menstruatiei). În această
situaţie consideră zilele următoare, zile de menstruaţie în funcţie
de câte erau înainte şi apoi poate împlini tot ceea ce îi era oprit.
Î.nr.6. Dacă în timpul zilei, în luna Ramadan, au curs câteva
picături de sânge, acest lucru continuând de-a lungul acestei luni
şi ea posteşte, postul ei este corect?
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Răspunsul: Da, postul ei este corect, picăturile acestea
nefiind semnificative, ele provenind din vene. Se relatează că Ali
ibn Abu Talib (Allah sa fie multumit de el!) a zis: "Aceste picături
care se aseamănă cu cele din nas, nu sunt considerate
menstruaţie."
Întrebarea.nr.7. Dacă perioada de menstruaţie sau lăuzie sa terminat înainte de răsăritul soarelui, dar s-a îmbăiat după
aceea, postul este corect?
Răspunsul: Da, postul este corect. Dacă menstruaţia s-a
sfârşit înainte de a începe postul şi nu s-a îmbăiat decât după
răsăritul soarelui, ea îşi poate continua postul, fiind considerat
corect. Acest verdict este valabil şi în cazul lăuzei, pentru că se
consideră că face parte dintre cele care pot posti, dar şi în cazul
celui care se scoală din somn şi nu este "pur" (dacă a întreţinut
relaţii sexuale sau în urma viselor erotice). Postul acestora este
corect, în conformitate cu spusele lui Allah Preaînaltul: "Acum
împreunaţi-vă cu ele şi căutaţi să pliniţi ceea ce v-a prescris Allah!
Mâncaţi şi beţi până când puteţi să deosebiţi firul alb de firul
negru, la revărsatul zorilor." Allah Preînaltul dacă a permis
împreunarea până la începutul postului implică că îmbăierea să
fie după începerea postului. De asemeni există şi relatarea de la
Aişa precum că "Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) începea postul după ce se împreunase cu soţia"
(adică nu se îmbăia decât după începutul postului).
Întrebarea.nr.8. Femeia care a simţit că trebuie să-i vina
menstruaţia fără însă să iasă ceva înainte de apusul soarelui, ori a
simţit durerea specifica menstruaţiei; postul ei este corect sau
trebuie să recupereze aceea zi?
Răspunsul: Dacă femeia, care nu este în perioada
mentruaţiei, a simţit menstruaţia însă fără să se întample ceva
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decât după apusul soarelui sau a simţit durerea menstruaţiei şi nu
s-a întâmplat ceva decât după apus şi a postit acea zi, postul ei în
acea zi este valabil şi nu trebuie recuperat, in cazul in care era
obligatoriu (fard), iar în cazul în care era nafile (opţional) este
demnă de a fi răsplătită (sawab).
Întrebarea.nr.9. Femeia dacă a văzut sânge însă nu este
sigură că este sânge menstrual, care este verdictul în cazul
postului ei în acea zi?
Răspunsul: Postul ei este corect deoarece nu se consideră
menstruaţie până ce nu este sigură că este sânge menstrual.
Întrebarea.nr.10. Se întâmplă ca, câteodată, să existe urme
de sânge sau să curgă câteva picături în diferite ore ale zilei,
câteodată în timpul menstruaţiei fără să vină menstruaţia
propriu-zisă, iar câteodată în afara perioadei menstruaţiei. Care
este verdictul în privinţa celei care ţine post în aceste două
situaţii?
Răspunsul: Dacă aceste picături sunt în zilele de
menstruaţie obişnuite iar ea le consideră din menstruaţie,
acestea sunt considerate drept menstruaţie.
Întrebarea.nr.11. Lăuzele şi cele care sunt în perioda ciclului
menstrual pot sa bea şi să mănânce în timpul zilei, în timpul
Ramadanului?
Răspunsul: Da, ele pot să bea şi să mănânce, în timpul zilei,
în timpul Ramadanului, însă este mai indicat ca acest lucru să fie
pe ascuns dacă, în casă, sunt copii deoarece acest lucru le induce
dubii.
Întrebarea.nr.12. În cazul în care lăuzia sau menstruaţia s-a
95

Întrebari şi raspunsuri
sfârşit în timpul rugăciunii de după amiază (zuhr), cea care se afla
în această situaţie trebuie să îndeplinească şi rugăciunea de
prânz (asr), sau trebuie să îndeplinească doar rugăciunea de
după amiază?
Răspunsul: Verdictul, în acest caz, este că nu trebuie să
îndeplinească decât rugăciunea de după amiază, neexistând
argumente pentru obligativitatea rugăciunii de prânz. Profetul
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Cine
face un rekeat din rugăciunea de după amiază înainte să apună
soarele, a îndeplinit rugăciunea de după amiază”, şi nu a pomenit
nimic de rugăciunea de prânz. Iar dacă rugăciunea de amiază ar
fi fost obligatorie, ne-ar fi spus-o Profetul (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Femeia, a cărei
menstruaţie a început după rugăciunea de prânz, nu trebuie să
recupereze decât această rugăciune, fără rugăcinea de după
amiază, cu toate că rugăciunea de amiază se poate uni cu cea de
după amiază. În funcţie de aceasta, verdictul final este că nu
trebuie să îndeplinească decât rugăciunea de după amiază.
Acelaşi verdict se dă şi în cazul în care lăuza sau cea care a fost în
perioada menstruaţiei se curăţă înaintea sfârşirii timpului
rugăciunii de noapte (isha), netrebuind să îndeplinească decât
rugăciunea de noapte fără rugăciunea de seară (maghrib).
Întrebarea.nr.13. În cazul femei care avortează, există 2
cazuri: situaţia în care avortează înainte de formarea fătului sau
situaţia în care avortează după formarea fătului. Care este
verdictul postului ei în ziua în care avortează şi a zilelor în care îi
curge sânge?
Răspunsul: In cazul în care avortează înainte ca fătul să se
formeze, sângele nu este sânge de lăuzie iar femeia poate posti şi
îşi poate îndeplini rugăciunile, postul ei fiind corect. Iar în cazul în
care avortează după ce fătul s-a format, sângele este sânge de
lăuzie, fiindu-i interzis să ţină post şi să-şi îndeplinească
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rugăciunile. Diferenţierea în această situaţie este în funcţie de
formarea fătului, daca el este format, sângele este sânge de
lăuzie şi femeii i se interzic postul şi rugăciunea, iar dacă nu este
format, sângele nu este cel de lăuzie şi nu-i sunt interzise postul şi
rugăciunea.
Întrebarea.nr.14. Femeii însărcinate caruia îi curge sânge în
timpul Ramadanului îi influenţează postul?
Răspunsul: Femeia dacă vede sânge menstrual, postul ei
nu ii este considerat. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra lui!) a spus: "Femeia care este în perioada menstruaţiei
nu îndeplineşte rugăciunea şi nici nu posteşte." De aceea,
sângele menstrual şi lăuzia sunt cele care strică postul. Dacă
curgerea sângelui în situaţia femeii însărcinate, în timpul
Ramadanului, este în perioada menstruală i se strică postul
asemenea femeii neînsăcinate. Iar dacă nu este în perioada
menstruală nu îi strică. Menstruaţia care o au cele însărcinate
este menstruaţie care nu s-a întrerupt de când este însărcinată,
având loc în perioadele obişnuite, este considerată drept
menstruaţie şi se aplică aceleşi reglementări ca în cazul
menstruaţiei normale. Dar dacă s-a întrerupt apoi a văzut din nou
sânge acesta este cel obişnuit şi care nu-i influenţează postul,
deoarece nu este menstruaţie.
Întrebarea.nr.15. Dacă în zilele obişnuite din lună (zilele de
menstruaţie) vede sânge iar în ziua următoare nu mai vede sânge
toată ziua, ce trebuie să facă?
Răspunsul: Este clar că această pauză sau uscăciune care a
avut loc în zilele menstruaţiei din lună face parte din menstruaţie.
Unii învăţaţi au spus că, în cazul în care vede într-o zi sânge iar în
alta nu, ziua în care vede este considerată ca făcând parte din
zilele de menstruaţie iar ziua în care nu vede nu este considerată
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dintre zilele de menstruaţie, până la cinsprezece zile iar după
aceasta se consideră istihada (hemoragie). Aceasta fiind părerea
cea mai cunoscută din jurisprudenţa şcolii Hanbali.
Întrebarea.nr.16. Dacă, în ultimele zile din perioada
menstruală, înainte de a se curăţa, femeia nu vede urme de
sânge, poate să postească acele zile chiar dacă nu a văzut semnul
de sfârşit (nu s-a curatat)?
Răspunsul: În cazul în care nu este obişnuită să vadă
semnul de sfârşit, precum se întâmplă cu unele femei, poate să
postească. Iar în cazul în care este obişnuită să vadă semnul de
sfârşit, nu posteşte până ce nu vede semnul de sfârşit (lichidul
alb) şi se curăţă.
Întrebarea.nr.17. Care este verdictul în cazul recitării
Qur'an-ului din el sau din memorie de către lăuze sau cele care
sunt în perioada menstruală, în situaţii extreme aşa cum sunt
elevele, studentele sau profesoarele?
Răspunsul: Nu este păcat ca femeia lăuză sau cea care este
în perioada menstuaţiei să recite din Qur'an, dacă este necesar,
ca în cazul profesoarei sau elevei care citeşte lecţiile pe care
obişnuia să le citească. Însă dacă recitarea se face ca o faptă de
adorare este mai bine să se abţină deoarece majoritatea
învăţaţilor sunt de părere că lăuzei sau celei care se afla în
perioada menstuaţiei, nu îi este permis să recite din Qur'an.
Întrebarea.nr.18. Este obligatoriu ca cea care se curăţă
după perioada de menstruaţie să-şi schimbe hainele, ştiind că
sângele sau alte impurităţi nu i-au atins hainele?
Răspunsul: Nu, nu trebuie, deoarece menstruaţia nu îi
murdareşte hainele şi corpul, ci numai ce este atins de sânge. De
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aceea, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
le-a spus femeilor că dacă sângele menstrual le atinge hainele să
le spele şi să îndeplinească rugăciunea în ele.
Întrebarea.nr.19. Ce trebuie să facă o femeie care a avut de
recuperat şapte zile din luna de Ramadan din cauza lăuziei şi nu
le-a recuperat până la Ramadanul următor, iar din Ramadanul
următor i-au mai rămas şapte zile pentru că a trebuit să alăpteze
şi pe care nu le-a recuperat din cauza bolii. Ce ar trebui să facă
acum, când se aproprie cel de-al treilea Ramadan?
Răspunsul: Dacă această femeie a nu putut posti din cauza
unei boli va recupera zilele nepostite când va putea, chiar dacă a
trecut un an şi a venit o altă lună de Ramadan, date fiind aceste
circumstanţe. Iar dacă nu posteste din alte motive nu îi este
permis să întârzie recuperare zilelor de post până anul următor.
Aişa (Allah Preaînaltul să fie mulţumit de ea!) a spus: "Aveam de
recuperat zile de post şi nu puteam face acest lucru decât în
Şaban (luna anterioară lunii Ramadan)." În conformitate cu
această relatare, această femeie trebuie ca să se gândească la
propria situaţie, iar dacă nu are o motivaţie, este păcătoasă şi
trebuie să se căiască şi să se grăbească să îşi recupereze zilele
nepostite, iar de are o motivaţie, nu este nici un păcat chiar dacă
întârzie un an sau doi.
Întrebarea.nr.20. Ce trebuie să facă acele femei care au de
recuperat zile de post din anul trecut şi se întâmplă să vină
Ramadanul următor fără ca ele să-şi fi recuperat acele zile?
Răspunsul: Trebuie ca acestea să se căiască pentru faptele
lor, pentru că nu-i este permis celui care are de recuperat zile de
post să întârzie recuperarea acestora până la Ramadanul următor
fără o motivaţie. Deoarece Aişa (Allah Preaînaltul să fie mulţumit
de ea!) a spus: "Aveam de recuperat zile de post şi nu puteam
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face acest lucru decât în Şaban (luna anterioară lunii Ramadan)."
Iar cine se află în această situaţie să se căiască lui Allah
Preaînaltul pentru această faptă şi să recupereze acele zile care
le-a lăsat după cel de-al doilea Ramadan.
Întrebarea.nr.21. În cazul în care menstruaţia a început
după ce a intrat timpul rugăciunii de prânz cu o oră, iar ea nu şi-a
îndeplinit rugăciunea, trebuie ca rugăciunea să fie recuperată?
Răspunsul: Învăţaţii au două păreri în această situaţie. Unii
dintre ei susţin că nu trebuie să recupereze aceea rugăciune dat
fiind faptul că nu a greşit şi nu a păcătuit pentru că îi este permis
să întârzie îndeplinirea rugăciunii până la sfârşitul timpului
acesteia. Ceilalţi susţin că trebuie să o recupereze, în
conformitate cu spusele Profetului (pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!): "Cine a prins un rekeat din rugăciune, a
prins rugăciunea." Iar pentru siguranţă, se recomandă să
recupereze acea rugăciune, dat fiind faptul că nu este o greutate
în recuperarea unei singure rugăciuni.
Întrebarea.nr.22. Dacă femeia însărcinată vede sânge
înainte de a naşte cu o zi sau două renunţă la rugăciune şi la post
din această cauză?
Răspunsul: Femeia dacă vede sânge înainte de a naşte cu o
zi sau două, renunţă să îndeplinească rugăciunea şi la post, dacă
are dureri, pentru că acest sânge este de lăuzie, iar pentru acest
fapt renunţă la rugăciune şi la post. Iar de nu are dureri este
sânge care nu se ia în considerare, şi în acest caz nu poate fi
oprită de la rugăciune şi nici de la post.
Întrebarea.nr.23. Care este verdictul în privinţa utilizarii
pastilelor care opresc menstruaţia cu scopul de a ţine tot postul?
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Răspunsul: Eu avertizez asupra utilizării acestor pastile,
deoarece acestea au efecte negative, grave, confirmate de către
medici. Allah Preaînaltul a scris femeii menstruaţia, aşa că trebuie
să se conformeze şi să nu încerce să-o oprească. Deci să
postească când nu există nici o piedică, iar când există această
piedică, să nu postească, acceptând ceea ce i-a fost prescris de
către Allah Preaînaltul.
Întrebarea.nr.24. Care este verdictul în cazul femei care,
după două luni de la căsătorie şi după ce i s-a terminat perioada
de menstruaţie, a început să vadă unele picături mici de sânge,
poate să postească sau nu?
Răspunsul: Problemele femeilor în ceea ce priveste
menstruaţia şi căsătoria sunt foarte vaste şi aceasta din cauza
utilizării pastilelor anticoncepţionale şi a celor care opresc
menstruaţia. Este adevărat că aceste probleme au existat şi pe
vremea Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) şi chiar de când există femeile, însă înmulţirea acestor
probleme îl uimesc pe cel care încercă să le găsească o rezolvare
în ultima vreme. Regula generală este că dacă femeii i s-a sfârşit
menstruaţia şi s-a curăţat, fiind sigură de acest lucru, adică la
sfârşitul menstruaţiei a apărut acea pată albă, ştiută de femei,
urmată de un lichid de culoarea gălbuie sau maronie îi este
permis postul, rugăciunea şi relaţiile sexuale cu soţul. Ummu
Atiya a spus: "Nu luam în considerare culoarea gălbuie şi maronie
." În funcţie de cele relatate spunem că: toate cele care au loc
dupa purificarea sigura nu dăunează femeii şi nu o împiedică pe
aceasta să îşi facă rugăciunea sau să ţină post sau să aibă relaţii
sexuale cu soţul ei, însă nu trebuie să se grăbească până ce nu se
purifică, pentru că unele femei, imediat după ce nu le mai curge
nimic se îmbăiază înainte să vadă sfârşitul menstruaţiei. De aceea
trimiteau la Aişa (Allah fie mulţumit de ea) o bucată de bumbac cu
sânge, iar ea le spunea să nu se grăbească până ce nu văd pata
albă.
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Întrebarea.nr.25. Unor femei sângele continua sa le curga şi
cateodata se intampla sa se intrerupa o zi sau două. Care este
verdictul în acest caz, cu privire la post, rugăciune şi celalalte acte
de adorare?
Răspunsul: Este cunoscut că unii învăţaţi susţin că în cazul
în care a trecut menstruaţia, femeia se poate îmbăia şi poate
posti şi îndeplini rugăciunea iar ceea ce vede după două ori trei
zile nu mai este considerată menstruaţie dat fiind faptul că ei
consideră perioada minimă între două menstruaţii ca fiind de
treisprezece zile. Alţi învăţaţi au spus că atunci când vede sânge
este menstruaţie iar când acesta nu mai continuă nu este în
perioada menstruaţiei, chiar dacă între cele două menstruaţii nu
sunt treisprezece zile.
Întrebarea.nr.26. Care situaţie este considerată mai bună:
cazul în care femeia îşi face rugăciunea de noapte, în luna
Ramadan, acasă sau cea care îşi îndeplineşte rugăciune la
moscheea, dat fiind faptul că acolo se fac şi lectii şi alte lucru
asemănătoare. Care este îndrumarea pentru femeile care
îndeplinesc rugăciunea la moscheie?
Răspunsul: Este mai bine să îndeplinească rugăciunea
acasă, dat fiind cunoscută relatarea Profetului (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): "Iar casele lor sunt mai
bune pentru ele." De asemenea ieşirea femeilor din casă atrage
după sine ispite în cele mai multe din cazuri, de aceea, rămânerea
ei în casă fiind mai bine pentru ea decât să iasă pentru rugăciunea
în moscheie, iar lecţiile şi povestirile le poate asculta prin
intermediul casetelor. Îndrumarea mea pentru cele care
îndeplinesc rugăciunea în moscheie este să iasă din casă fără săşi arate frumuseţea şi să fie neparfumate.
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Întrebara.nr.27. Care este verdictul în cazul gustării
mâncării de către femeia care posteşte în luna Ramadan?
Răspunsul: Nu e nici o problemă, dat fiind faptul că acest
lucru este necesar, însă trebuie să scuipe ceea ce a gustat şi să fie
atentă.
Întrebarea.nr.28. Îi este permis unei femei gravide în
primele luni de sarcină, care a avortat din cauza unei hemoragii
puternice, cauzată de un accident, să întrerupă postul sau trebuie
să-l continue, iar dacă a întrerupt postul a păcătuit?
Răspunsul: Femeia însărcinată nu are menstruaţie, aşa
cum a zis Imamul Ahmed, căci femeile ştiu că sunt însărcinate
prin oprirea menstruaţiei. Iar menstruaţia, precum au zis oamenii
de ştiinţă, este o creaţie de-a lui Allah Preaînaltul pentru hrănirea
fătului in burta mamei, iar atunci când se formeaza fătul,
menstruaţia se opreşte. Dar unele femei continuă să aibă
menstruaţia aşa cum avea şi înaintea sarcinii, fără să fie
influenţată de sarcină. În această situaţie se aplică
reglementările ca în cazul perioadei de menstruaţie. Sângele ce
se scurge din femeia însărcinată este de două feluri: unul este
categorisit ca fiind menstrual acesta fiind cel care a continuat, cu
regularitate, ca înaintea sarcinii, nefiind influenţat de aceasta şi
cel de-al doilea care este cel întâmplător cauzat în urma unui
accident sau ridicării unui lucru mai greu sau a unei căzături sau
unui fapt asemănător, acest sânge nefiind considerat
menstruaţie, provenind din venă, deci nu o opreşte să
îndeplinească rugăciunea şi nici să postească. Însă, dacă
accidentul împlică avortarea fătului există doua cazuri, în opinia
marilor învăţaţi:dacă fătului s-a format, sângerarea este
considerată lauzie şi deci nu îndeplineşte rugăciunea, nu posteşte
şi nu are relaţii cu soţul ei, până ce nu se sfârşeşte lăuzia şi se
purifică, iar dacă nu i s-au evidenţiat formele fătului, atunci când
a avortat, ea nu este considerată lăuză, acest fapt
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neîmpiedicând-o să îndeplinească rugăciunea ori să postescă.
Învăţaţii au zis că perioada cea mai scurtă în care se pot
evidenţia formele fătului este de optzeci şi una de zile. Trimisul lui
Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), cel care
spune adevărul şi i se dă crezare, a spus: "Fiecare dintre voi, este
adunat patruzeci de zile, în pântecul mamei, apoi devine cheag
de sânge tot în acelaşi număr de zile, apoi devine o bucată de
carne tot în acelaşi număr de zile, apoi i se trimite îngerul căruia i
se porunceşte să scrie patru cuvinte şi acesta îi scrie zestrea,
vârsta, faptele şi dacă este fericit sau nefericit." Nu poate să fie
creat înaintea acestei perioade, şi, în general, formele nu se
evidenţiază înainte de nouă zeci de zile, precum au zis unii
învăţaţi.
Întrebarea.nr.29. Eu sunt o femeie care am pierdut sarcina
în luna a treia, acum un an şi nu am îndeplinit rugăciunea până ce
nu m-am purificat, şi mi s-a spus că trebuia să îndeplinesc
rugăciunea, deci ce trebuie să fac, dat fiind faptul că nu ştiu
numărul exact de zile care le-am pierdut?
Răspunsul: Este cunoscut, că în cazul în care femeia a
pierdut sarcina în luna a treia, nu îndeplineşte rugăciunea,
deoarece femeia care a avortat fătul după ce aceasta s-a format,
sângele ce curge este considerat sânge de lăuzie. Formele fătului
se pot evidenţia dacă se împlinesc opt zeci şi una de zile, această
perioadă fiind mai mică de trei luni. Dacă a avortat înainte de
optzeci de zile trebuie să recupereze rugăciunile pierdute, iar
dacă nu ştie numărul exact al acestora, să recupereze zilele pe
care crede că le-a pierdut.
Întrebarea.nr.30. O femeie spune că ţine post de când
trebuie să ţină, însă nu recuperează zilele în care nu a ţinut post
din cauza menstruatiei şi nu mai ştie numărul acestor zilele. În
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această situaţie ce trebuie să facă?
Răspunsul: Este regretabil că această renunţare a
recuperărilor zilelor pierdute are loc printre femeile
dreptcredincioşilor, dar ea se întampla din doua motive: fie din
necunoaştere, fie din nepăsare, ambele fiind considerate
"nenorocire", deoarece leacul necunoaşterii este învăţătura şi
întrebarea, iar leacul nepăsarii este frica de Allah Preaînaltul şi
autocontrolul teama de pedeapsa Lui şi graba, în a îndeplini ceea
ce î-L mulţumeşte. Acestei femei i se cuviine să se căiască de
această faptă a ei şi să îi ceară iertare lui Allah, să numere zilele
care le-a lăsat pe cât posibil şi să le recupereze, scăpând astfel de
această datorie şi îi cerem lui Allah să îi primească căinţa.
Întrebarea.nr.31. Care este verdictul în cazul în care unei
femeie i-a început menstruaţia după ce a intrat timpul rugăciunii,
trebuie să recupereze rugăciunea după ce se purifică?
Deasemeni dacă s-a purificat înaintea terminării timpului de
rugăciune, trebuie s-o indeplineasca?
Răspunsul: În primul rând: Femeia, dacă i-a început
menstruaţia după intrarea timpului rugăciunii, trebuie să
recupereze acea rugăciune, la sfârşitul menstruaţiei, dacă nu a
îndeplinit-o înaintea menstruaţiei, dat fiind că Trimisul lui Allah
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus:" Femeia
care a a apucat din timpul primei rugăciuni cât să îndeplinească
un singur rekeat şi apoi i-a venit menstruaţia trebuie să
recupereze acea rugăciune după purificare. În al doilea rând:
Dacă menstruaţia s-a sfârşitul timpului unei rugăciuni trebuie să
îndeplinească acea rugăciune. Iar de s-a purificat înainte de a
răsări soarele cu o perioadă în care poate să îndeplinească un
rekeat, atunci trebuie să îndeplinească rugăciunea de dimineaţă
(sabah). Iar de s-a purificat înainte de a apune soarele cu o
perioadă în care poate să îndeplinească un rekeat, trebuie să
îndeplinească rugăciunea de după amiază (asr). Şi aşa mai
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departe. Allah Preaînaltul a spus: "Rugăciunea este
orânduită pentru cei dreptcredincioşi la timpuri
hotărâte."(An-Nisa:103). Adică în timpuri exacte, nefiindu-i
permis omului să o îndeplinească la timpul altei rugăciuni, nici să
întârzie sau să le îndeplinească înaintea timpului, precizat.
Întrebarea.nr.32. Menstruaţia mi-a început în timp ce
îndeplineam rugăciunea, ce să fac in acest caz? Să recuperez
rugăciunea după ce mă purific?
Răspunsul: Dacă menstruaţia a început după intrarea
timpului de rugăciunea trebuie recuperată acea rugăciune,
deoarece Allah Preaînaltul a spus: "Rugăciunea este orânduită
pentru cei dreptcredincioşi la timpuri hotărâte."(An-Nisa:103).
Rugăciunile din timpul menstruaţiei nu trebuie
recupererate deoarece Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) a spus, într-o relatare mai lungă: "Dacă
este în perioada menstruaţiei, se renunţă la post şi la
rugăciune..."
Învăţaţii au căzut de acord, că femeia nu
recuperează rugăciunile din timpul menstruaţiei. Însă când se
sfârşeşte şi rămâne din timpul unei rugăciuni atâta timp cât să
îndeplinească un rekeat, trebuie să îndeplinească acea
rugăciune, deoarece Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Cine a prins la un rekeat din
rugăciunea de după amiază, înainte să apună soarele a prins
rugăciunea de după amiază." Iar dacă menstruaţia s-a sfârşit
înainte de a apune soarele sau de a răsare şi a rămas până la
răsăritul soarelui sau până la apus atâta timp cât să poată
îndeplini un rekeat, trebuie să îndeplinească rugăciunea de după
amiază în primul caz şi rugăciunea de dimineaţă în al doilea caz.
Întrebarea.nr.33. Mama mea are şaizeci şi cinci de ani şi de
nouăsprezece ani nu a mai născut, iar acum are hemoragie de
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trei ani de zile. Probabil aceasta este o boală. Cum trebuie să
procedeze în legătură cu rugăciunea şi postul?
Răspunsul: Femeilor care sunt în asemenea situaţii (de
hemoragii) se reglementează ca ea să nu îndeplinească
rugăciunea şi postul în perioadele în care obişnuia să îi vină
menstruaţia înainte de a avea loc acestă situaţie.De exemplu
dacă înaintea hemoragiei, menstruaţia îi venea la începutul lunii
şase zile, acele şase zile nu îndeplineşte rugăciunea, iar după ce
trec aceste zile se spală, se curăţă şi îndeplineşte rugăciunea. Iar
din cauza dificultăţii situaţiei îi este permis să împreuneze
rugăciunea de prânz cu cea de după amiază şi rugăciunea de
seară cu cea de noapte, ca ea să facă acest lucru o dată pentru
două rugăciuni. O dată pentru
rugăciunea de prânz şi
rugăciunea de după amiază, o dată pentru rugăciunea de seară şi
cea de noapte şi o dată pentru rugăciunea de dimineaţă, şi decât
să facă acest lucru de cinci ori îl face de trei ori. Repet încă o dată
şi spun când doreşte să se purifice, se spală la locul menstruaţiei
se usucă bine cu o cârpă sau ceva asemănător ca ceea ce iese să
fie mai puţin apoi face abluţiunea şi îndeplineşte rugăciunea.
Îndeplineşte rugăciunea de prînz patru, de după amiază patru, de
seară trei, de noapte patru şi cea de dimineaţă două, adică nu se
scurtează precum sunt induşi în eroare unele persoane. Fiindu-i
permis să împreuneze rugăciunea de prânz şi rugăciunea de
după amiază, şi rugăciunea de seară şi cea de noapte, în timpul
primei rugăciuni sau în timpul celei de a doua, iar de doreşte să
îndeplinească rugăciuni opţionale (nafile) cu aceeşi abluţiune
poate să facă acest lucru.
Întrebarea.nr.34. Care este verdictul în cazul prezenţei
femei, în timpul menstruaţiei, în moschea de la Keabe (Moscheea
Al Haram) pentru a asculta relatări profetice sau predici?
Răspunsul: Nu îi este permis femei în timpul menstruaţiei să
stea în Moscheea Al Haram sau în altă moschee. Îi este permis
107

Întrebari şi raspunsuri
însă să treacă prin moschee pentru a lua ce îi trebuieşte, conform
spuselor Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) când i-a spus lui Aişa să-i aducă covorul de rugăciune care
era în moschee, iar ea ea spus că este în perioada de
menstruaţie. A spus: "Menstruaţia nu este în mâna ta." Femeilor,
care sunt în perioada menstruaţiei, li se permite să mearga prin
moscheie, dacă sunt sigure că nu vor picura nimic, însă dacă
doresc să intre şi să stea nu le este permis deoarece, Profetul
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) le-a spus tuturor
femeilor să vină la locul rugăciunii de sărbătoare (bairam),
inclusiv celor care erau în menstruaţie, însă acestora din urmă lea spus să nu meargă pe unde se împlinea rugăciunea. Acest fapt
indicând că, femeilor în perioada de menstruaţie, nu le este
permis să stea în moscheie pentru a asculta predicile şi relatările
despre Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
REGLEMENTĂRILE MENSTRUAŢIEI ÎN LEGĂTURĂ CU
PURIFICAREA PENTRU RUGĂCIUNE
Întrebarea.nr.35. Lichidul care curge din femeie, fie el alb
sau gălbui este pur sau impur? Această curgere necesită
reînnoirea abluţiunii, dat fiind că el curge cu continuitate? Şi care
este verdictul în cazul în care se întrerupe, majoritatea celor
învăţate considerându-l umezeală şi că nu necesită reinnoirea
abluţiunii?
Răspunsul: După ce am cercetat, am ajuns la concluzia că
lichidul care iese din femeie dacă iese din vagin, şi nu din vezica
urinară este curat, pur, dar strică abluţiunea chiar dacă esta
curat. Deoarece ceea ce strică abluţiunea nu trebuie să fie
neapărat, impur. De exemplu, "aerul" (care iese din intestin) nu
este categorisit impur, însă strică abluţiunea. În funcţie de
aceasta, ceea ce curge din femeie, îi strică abluţiunea fiind
necesară reinnoirea acesteia. Iar dacă are continuitate, nu strică
abluţiunea, însă trebuie să se reînnoiască pentru fiecare
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rugăciune la începutul timpului acesteia şi îi este permis, în timpul
acestei rugăciuni, să îndeplinească rugăciuni nafile (opţionale) şi
farz (obligatorii), să recite din Qur'an , şi să facă ce îi este permis
precum au zis învăţaţii despre cine are prostată. Deci, acest lichid
este pur, dar strică abluţiunea, dar cazul în care are continuitate,
nu strică dar necesită implinirea abluţiunii pentru fiecare
rugăciune, după intrarea timpului ei şi să se abţină.
În cazul în care nu are continuitate şi femeia ştie că se
întrerupe în unele momente, întârzie rugăciunea până la
întreruperea acestuia, dar să fie atentă să nu iasă vremea
rugăciunii. În cazul în care timpul rugăciunii se apropie de sfarşit,
îşi ia abluţiunea şi îndeplineşte rugăciunea cu grijă.
Nu exista nici o diferenţă dacă acest lichid este mult sau
puţin, deoarece iese pe aceeaşi cale, în ambele cazuri abluţiunea
se strică, spre deosebire de cel ce iese din restul corpului, precum
sângele sau voma, care nu strică abluţiunea chiar dacă este puţin
sau mult.
Afirmaţia unor femei, precum că, acest lichid nu strică
abluţiunea nu are nici un suport, în afara unei afirmaţii a lui Ibn
Hazm, Allah să-l miluiască, în care spune: "Acesta, nu strică
abluţiunea", fără însă să argumenteze cu vreun verset din
Qur'an, sau vreo relatarea a Profetului (pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) sau vreo afirmaţie de a companionilor.
Femeia trebuie să fie cu frică de Allah şi să aibe grijă de
abluţiunea ei, căci rugăciunea nu este acceptată fără abluţiune,
chiar dacă o îndeplineşte de o sută de ori, iar unii învăţaţi spun
chiar că cine împlineşte rugăciunea fără abluţiune este
necredincios, deoarece împlinirea rugăciunii fără abluţiune este
batjocură faţă de religia lui Allah Preaînaltul.
Întrebarea.nr.36. Dacă femeia în situaţia în care îi curge cu
continuitate îşi ia abluţiunea pentru rugăciunea fard
(obligatorie), îi este permis să împlinească câte rugăciuni doreşte
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şi să recite din Qur'an cu acea abluţiune până la timpul
următoarei rugăciuni?
Răspunsul: Dacă a făcut abluţiunea pentru rugăciune, la
începutul timpului acesteia, îi este permis în această situaţie să
îndeplinească câte rugăciuni doreşte şi să recite din Qur'an, până
la intrarea timpului următoarei rugăciuni.
Întrebarea.nr.37. Este permis acelei femei să îndeplinească
rugăciunea "duha" cu abluţiunea de la rugăciunea de dimineaţă?
Răspunsul: Nu îi este permis, deoarece rugăciunea "duha"
are alt timp, necesitând o nouă abluţiune, iar aceasta este
asemenea celei care are hemoragie, iar acesteia, Profetul (pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) i-a spus să ia abluţiunea
pentru fiecare rugăciune.
Întrebarea.nr.38. Aceastei femei
îi este permis să
îndeplinească rugăciunea opţională, de noapte, după miezul
nopţii cu abluţiunea de la rugăciunea de noapte?
Răspunsul: Nu, dacă a trecut miezul nopţii trebuie să
reînnoiască abluţiunea. Şi există părerea în care se zice că nu e
necesar să ia ablutiunea, aceasta din urmă fiind cea corectă.
Întrebarea.nr.39. Când este sfârşitul rugăciunii de noapte şi
cum putem cunoaşte acest lucru?
Răspunsul: Mijlocul nopţii se poate determina prin
împărţirea timpului de la apusul soarelui până la răsăritul zorilor
în două, prima parte fiind timpul rugăciunii de noapte, a doua
nefiind timpul acesteia ci o perioadă de aşteptare pâna la timpul
rugăciunii de dimineaţă.
Î.nr.40. Dacă celei căreia îi curge acel lichid fără
continuitate, i-a curs după abluţiune şi înaintea rugăciunii, ce
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trebuie să facă?
Răspunsul: Dacă curge fără continuitate, să aştepte până
ce se opreşte. Iar dacă nu este o perioadă bine determinată să-şi
ia abluţiunea şi să îndeplinească rugăciunea şi nu implică nimic în
plus.
Întrebarea.nr.41. Ce trebuie făcut dacă acel lichid atinge
corpul sau hainele?
Răspunsul: Dacă este curat nu trebuie să facă nimic, dar
dacă este impur, ca în cazul în care curge prin vezica urinară
trebuie spălat.
Întrebarea.nr.42. În legătură cu abluţiunea femei care are
acea scurgere este de ajuns spălarea părţilor din corp care se
spală la abluţiunea obişnuită?
Răspunsul: Da, dacă lichidul este curat, adică dacă lichidul
care curge din vagin şi nu din vezica urinară.
Întrebarea..nr.43. Care este motivul pentru care nu exista o
relatarea a Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) cu privire la stricarea abluţiunii în cazul scrurgerii acestui
lichid, ştiut fiind faptul că soţiile companionilor erau interesate
despre reglementările religiei?
Răspunsul: Deoarece acestă scurgere nu are loc la fiecare
femeie.
Întrebarea..nr.44. Ce trebuie să facă o femeie care, din
neştiinţă, nu ia abluţiunea?
Răspunsul: Să se căiască la Allah Preaînaltul şi să-i întrebe
pe învăţaţi despre aceasta.
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Întrebarea..nr.45. Există persoane care vă atribuie
afirmaţia de nu fi necesară abluţiunea din cauza acestui lichid?
Răspunsul: Cine îmi atribuie această afirmaţie nu spune
adevărul şi probabil că a înţeles din afirmaţia mea că ceea ce este
curat nu strică abluţiunea.
Întrebarea.nr.46. Care este verdictul în cazul celei care,
înainte de menstruaţie, cu o zi sau două, îi curge ceva, care poate
fi sub forma unor firicele negre sau maronii sau ceva
asemănător? Şi care este verdictul dacă acesta se întamplă după
menstuaţie?
Răspunsul: Dacă aceste firicele sunt dintre cele
premergătoare menstruaţiei atunci face parte din menstruaţie,
iar acesta se cunoaşte prin durerile menstruale şi crampele pe
care le are femeia în perioada menstruaţiei. Iar dacă este după
menstruaţie aşteaptă, deoarece aceasta este continuarea
menstruaţiei, pentru că Aişa, Allah fie mulţumit de ea, a spus:
"Nu te grăbi până ce nu vezi semnul alb." Allah fiind Cel ce ştie
mai bine.
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