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Cine a fost Bediuzzaman Said Nursi și ce
este Risale-i Nur?

Bediuzzaman Said Nursi s-a născut în
estul Turciei în anul 1878 și a murit în 1960 la
vârsta de 83 de ani, după ce a dus o viață
exemplară în ceea ce privește străduința și
sacrificiul de sine pentru cauza Islamului. El
a fost un învățat la cele mai înalte standarde,
care a studiat pe lângă stiințele religioase
tradiționale și științele moderne, câștigând în
tinerețea sa denumirea binemeritată de
Bediuzzaman, adică ”Minunea epocii”, ca
rezultat al capacității și științei sale
remarcabile.
Viața lui Bediuzzaman s-a întins
de-a lungul sfârșitului deceniului Califatului
Imperiului Otoman, colapsul și dezarmarea
Turciei după Al Doilea Război Mondial și
între formarea Republicii în 1923 (primii 37
de ani ai acesteia), în care perioada până în
anul 1950 a fost faimoasă pentru politicile
guvernamentale represive.
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În timpul perioadei de după Primul
Război Mondial, străduința și efortul depus
de Bediuzzaman pentru cauza Islamului s-au
concentrat în domeniul public. De altfel, el
nu numai că a predat pentru numeroși
studenți și s-a implicat în dezbateri și discuții
cu liderii din întregul stațiu islamic, mai mult
a comandat și a condus în persoană, pentru
doi ani, un regiment de voluntari împotriva
învaziei ruse din estul Turciei în 1914 în
urma căruia a fost luat prizioner. Așadar,
până la acel moment, a continuat să caute
interesul Islamului implicându-se în viața
publică. Însă, anii care au arătat tranziția de
la imperiu la republică au arătat și
schimbarea de la ‟Vechiul Said‟ la ‟Noul
Said‟, care s-a caracterizat prin retragerea lui
din viața publică și preocuparea și
concentrarea asupra studiului, rugăciunii și
gândirii, pentru care era nevoie de un alt gen
de străduință și efort.
Cu toate că el nu s-a implicat, ba chiar
i-a sfătuit pe lideri să renunțe la răscoala
împotriva
guvernului,
în
perioada
evenimentelor din 1925 din estul Turciei,
Bediuzzaman a fost trimis în exil în vestul
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Anatoliei. Ca urmare, în următorii 25 de ani
și, mai cu seamă în ultimii 10 ani de viață, a
avut parte din partea autorităților numai de
exil, încarcerare, hărțuire și persecutare. Însă
acești ani de exil și izolare au fost martori la
scrierea lucrării ”Risale-i Nur - Scrisorile
Luminii”, precum și la răspândirea ei în toată
Turcia. În acest sens Bediuzzaman a spus
următoarele: ”Acum pot vedea clar că
întreaga mea viață a fost direcționată către o
astfel de cale, fără propria mea voință,
abilitate, înțelegere și previziune, pentru a
ieși la iveală aceste tratate care servesc cauzei
Coranului. Este ca și când întreaga mea viață
de studiu a fost petrecută ca pregătire pentru
aceste scrieri care demonstrează și arată
miracolul Coranului.”
Bediuzzaman înțelesese cauza de bază
a declinului lumii musulmane ca fiind
slăbirea temeliei acesteia, adică slăbirea
credinței în dogmele de bază ale crezului
islamic. Pe lângă aceasta, atacurile fără
precedent asupra acestor temelii în secolul al
19-lea și al 20-lea, de către acei materialiști,
ateiști și ale altora, în numele științei și
progresului, l-au făcut să conștientizeze
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nevoia urgentă și imediată de a întări
credința și chiar de a o salva. Astfel ceea ce
trebuia făcut era să concentreze toate
eforturile pentru reconstruirea edificiului
Islamului începând de la temelia sa, credința, și să răspundă celor care o atacau
cu un ”jihad non-fizic” sau ”jihadul
cuvântului”.
De aceea, în exil, Bediuzzaman a scris
o serie de volume, Risale-i Nur, în care a
explicat și a expus omului modern
principalele
dogme
ale
crezului
și
adevărurile Coranului. Metoda lui a fost să
analizeze atât credința cât și necredința și să
demonstreze prin argumente clare și
puternice că, pentru a dovedi rațional toate
adevărurile credinței, precum existența
divinității și unicitatea Lui, profeția și
învierea după moarte, acest lucru nu este
posibil doar prin urmarea metodei
Coranului, ci de asemenea aceste adevăruri
reprezintă singurele explicații raționale ale
existenței omului și universului.
Astfel, Bediuzzaman a demonstrat,
folosind metode de înțelegere ușoare precum
povestirile, comparațiile, explicațiile și
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dovezile puternice că, în loc ca adevărurile
religiei să fie considerate incompatibile cu
descoperirile științei moderne, interpretarea
materialistă a acestor descoperiri este
irațională și absurdă. De fapt, Bediuzzaman a
demonstat în Risale-i Nur că descoperirile
miraculoase ale științei în privința legilor de
funcționare ale universului întăresc și
consolidează adevărul religiei.
Importanța lucrării Risale-i Nur nu
poate fi supraestimată, căci Bediuzzaman
Said Nursi a avut un rol major în
conservarea și revitalizarea crezului islamic
în Turcia, în perioada cea deoarece mai
întunecată din istoria ei. De altfel, rolul
acestei serii a determinat să-i crească
importanța până în prezent. Mai mult,
Risale-i Nur nu se adresează doar
musulmanilor de pretutindeni, ci întregii
lumi din câteva motive. În primul rând, a
fost scrisă în concordanță cu mentalitatea
omului modern, mentalitate care, fie el
musulman sau nu, a fost îmbibată profund
cu psihologia materialismului. Tocmai din
acest motiv, aceasta răspunde în special
tuturor
întrebărilor,
suspiciunilor
și
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confuziilor. Răspunde la toate ”de ce”-urile
care marchează mintea curioasă a omului
modern.
În același timp, explică cele mai
profunde probleme ale crezului, ce au fost
studiate în detaliu numai de învățații
renumiți, în așa fel încât oricine, chiar și cel
pentru care subiectul este nou, poate să le
înțeleagă și să dobândească câte ceva fără a-i
cauza vreo greutate sau vreun prejudiciu.
Un alt motiv este că atunci când
explică adevărata natură și scopul omului în
univers, Risale-i Nur arată că fericirea
adevărată, atât în această viață cât și în viața
de Apoi, poate fi găsită numai în credință și
în cunoașterea Divinității. De asemenea,
subliniază cumplita durere și tristețe pe care
necredința o cauzează spiritului și conștiinței
omului, pe care, în general, cel rătăcit
încearcă să le blocheze prin nepăsare și fuga
de realitate, astfel încât oricine care deține
chiar și cel mai mic simț poate să se refugieze
în credință.
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Concluzie
Sfântul Coran se adresează intelectului
așa cum se adresează și celorlalte facultăți
lăuntrice ale omului. Acesta îl îndrumă pe
om să mediteze la univers și la
funcționalitatea acestuia pentru a descoperi
adevărata sa natură și obiectivul creației și
astfel să cunoască atributele Sigurului lui
Creator și să-și cunoască responsabilitățile
sale ca făptură. Așadar, aceasta este metoda
pe care Bediuzzaman a folosit-o în Risale-i
Nur. El a explicat adevărata natură a
universului ca fiind semne ale Creatorului și
a demonstrat prin argumente clare că atunci
când este citită precum toate fundamentele
credinței, poate fi dovedită rațional.
Atunci când această metodă este
urmată, individul capătă o credință
adevărată care va fi îndeajuns de puternică și
fermă încât să se opună oricărui atac subtil
aruncat în fața lui, din partea materialiștilor,
naturaliștilor și ateiștilor, sau a unei abordări
materialiste a progresului științific. Toate
avansările științifice și tehnologice sunt pur și
simplu fenomenele cosmosului scoase la
iveală. Atunci când cosmosul este văzut ca
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fiind un complex vast și infinit și o carte
unitară și plină de înțeles, care-și descrie
Singurul Autor, în loc să creeze suspiciune și
nedumerire, toate aceste descoperiri și
progrese consolidează credința, o adâncesc și
o extind.
Cea mai fundamentală nevoie a
omului este nevoia de religie, nevoia de
recunoaștere și de adorare a Atotputernicul
Dumnezeu, cu cele mai frumoase Nume și
Atribute ale Sale și să se supună poruncilor
Sale, care se manifestă în univers și sunt
revelate prin mesagerii Săi. Pentru a explica
mesajul Coranului, ultima revelație a
Atotputernicul Dumnezeu, adus și expus
într-un mod perfect de ultimul mesager,
Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) și de Islam, ultima
religie completă și desăvârșită pentru
întreaga omenire, Bediuzzaman Said Nursi a
demonstrat în Risale-i Nur că nu există
contradicție între știință și religie. Mai mult,
adevăratul progres și fericirea omenirii poate
și va fi realizată numai prin această cale,
calea Coranului.
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Cuvintele cele scurte 1

(Bismillahir-Rahmanir-Rahim)

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
ِِ
ِ
الس َل ُم ََلَى َسي ِدناَ ُُمَ َّم ٍد َو
َّ ي َو
َّ الص َلةُ َو
َ اَ ْْلَ ْم ُد للَّه َرب الْ َعالَم
ِ ِ
ِِ
ي
َ ص ْحبِه اَ ْْجَع
َ ََلَى آله َو
Slavă lui Allah, Stăpânul Lumilor!
Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra
Profetului Muhammed și asupra familiei și
companionilor săi!
O, fratele meu! Mi-ai cerut niște
sfaturi. Și fiindcă tu ești un soldat, îți voi
spune opt povestiri despre armată, așadar dă
ascultare acestora. Deoarece eu cred că
propriul meu suflet are nevoie, mai mult ca
orișicine, de astfel de sfaturi, așa că am scris
cândva ”Cele opt cuvinte”, inspirate din opt
versete coranice, dar mi-am spus că sunt cam
1

Küçük sözler (Cuvintele cele scurte) reprezintă o selecție din
operele lui Said Nursi în care este prezentată importanța
credinței și a ritualurilor de adorare.
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lungi. Acum le-am scris mai scurte și pe
înțelesul tuturor, deci, cine dorește este poftit
să asculte împreună cu mine.
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PRIMUL CUVÂNT

”În numele lui Allah” (Bismillah) este
începutul fiecărui lucru bun. Și noi când
începem un lucru, trebuie să începem cu
acesta. Să știi, o, sufletul meu! Acest cuvânt
binecuvântat este simbolul Islamului și este
rostit de toate ființele, fiecare prin felul său
de a grăi.
Ca să înțelegi mai bine puterea
nemărginită și binecuvântarea infinită a
cuvântului ”Bismillah”, ascultă următoarea
pildă.
În triburile arabe nomade, pentru ca
un om să poată călători, avea nevoie de
numele și protecția conducătorului tribului
respectiv. Astfel, era ferit de atacurile
bandiților și putea să-și atingă obiectivele. În
caz contrar, de unul singur, era nevoit să
înfrunte mulți dușmani și avea multe nevoi.
Și uite așa, doi oameni pornesc într-o
călătorie, în deșert. Unul dintre ei era
modest, iar celălalt era arogant... Cel modest
a pornit la drum în numele unui conducător,
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iar cel arogant, nu... Primul om putea călători
în siguranță, oriunde se ducea. Dacă se
întâlnea cu un răuvoitor spunea: ”Eu
călătoresc în numele conducătorului cutare”,
astfel răufăcătorul pleca și îl lăsa în pace. Iar
dacă intra într-un cort, datorită acelui nume
era tratat cu respect. Cel arogant a avut parte
de belele de nedescris, pe parcursul întregii
călătorii. Tremura tot timpul și era nevoit să
cerșească mereu. Era umilit și se făcea mereu
de râs.
O, tu, sufletul meu arogant! Tu ești
acel călător, iar această viață este un deșert!
Neputința și sărăcia ta sunt fără margini, iar
dușmanii și nevoile tale sunt fără număr. De
vreme ce așa este, vino și intră sub protecția
Stăpânului Etern și Înțeleptului Veșnic,
pentru a nu fi nevoit să cerșești în fața
întregii lumi și pentru a nu tremura în fața
fiecărei primejdii.
Într-adevăr, acest cuvânt este o
comoară atât de binecuvântată încât leagă
neputința și sărăcia ta fără margini cu o
putere și o milă infinită și face ca acestea să
devină un mijlocitor acceptat în fața Celui
Atotputernic și Milostiv.
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Într-adevăr, cel care acționează
împreună cu acest cuvânt este asemenea
acelui om care merge și se înrolează în
armată și acționează în numele statului. Nu-i
este frică de nimeni, vorbește ”În numele
statului, în numele legii”, îndeplinește orice
sarcină și face față oricărei probleme.
Așa cum am spus la început: ”Toate
cele existente spun Bismillah (În numele lui
Allah), fiecare prin limbajul lui.” Nu-i așa?
Așa este. Dacă un om ar veni și i-ar
lua, cu forța, pe toți locuitorii unui oraș și i-ar
obliga să facă diferite munci, vei spune cu
siguranță, că acel om nu acționează în
numele său și nu se bazează pe propriile
forțe, însă ar putea fi un soldat care
acționează în numele statului, bazându-se pe
puterea unui conducător.
În același mod, toate lucrurile
acționează în numele Atotputernicului Allah.
Semințele mici precum grăunțele poartă pe
vârfurile lor pomi falnici și greutăți precum
munții. Înseamnă că fiecare pom spune
”Bismillah” (În numele lui Allah) și,
umplându-și mâinile cu fructe din comoara
Îndurării, ni le servesc nouă. Toate grădinile
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spun ”Bismillah” (În numele lui Allah) și
devin bucătării ale Puterii Divine în care se
adună și se pregătesc numeroase și felurite
mâncăruri delicioase. Toate animalele
binecuvântate, precum vacile, cămilele, oile
și caprele spun ”Bismillah” (În numele lui
Allah) și ele devin izvoare dătătoare de lapte,
din abundența Îndurării Divine. Și ne oferă
nouă, în numele Celui care Înzestrează,
mâncarea cea mai bună, cea mai curată,
precum o apă a vieții2. Rădăcinile și nervurile
fiecărei plante, fiecărui pom, fiecărui fir
moale al ierbii, precum mătasea, spun
”Bismillah” (În numele lui Allah). Ele
străpung pietrele și pământul dur și spun ”În
numele lui Allah, în numele Celui Milostiv”
și astfel toate se supun Lui.
Într-adevăr, răspândirea crengilor în
aer și coacerea fructelor, extinderea
rădăcinilor în piatra dură și în pământ cu
atâta ușurință, producerea roadelor în
aceasta și păstrarea umidității frunzelor
verzi și delicate luni întregi în fața unei
călduri extreme este o lovitură puternică
2

Apa vieții care conduce spre viața eternă.
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dată peste gura Naturaliștilor3, care cred că
Universul și tot ceea ce cuprinde a apărut
de la sine, fără a avea un Creator. Apoi
înfige un deget în ochii lor chiori și spune:
”Până și cea mai mare putere și
căldură, în care voi vă încredeți cel mai mult,
acționează sub o comandă!” Acele nervuri
precum mătasea străpung pietrele dure,
asemenea toiagului lui Moise4 (Pacea fie
asupra sa!), executând porunca:
ِ ْ اض ِر
اْلَ َجَر
ْ اك
َص
ْ ” فَ ُق ْلنَاȘi am spus Noi: Lovește
َ ب ب َع

piatra cu toiagul!”5 . Și acele frunze subțiri
precum foaia de țigară citesc versetul,
asemenea trupului Profetului Ibrahim /
Avraam (Pacea fie asupra sa!), împotriva
căldurii care răspândește flăcări:

ً” يَا نَ ُار ُك ِون بَ ْرداً َو َس َلاماO, foc! Fii răcoare și
mântuire!” 6.
Dacă fiecare lucru spune într-adevăr
”Bismillah” (În numele lui Allah), dacă
3

Cei care consideră că întregul univers a apărut întâmplător
datorită unor reacții chimice.
4
Odată Profetul Moise (Pacea fie asupra sa!) s-a rugat la Allah,
atunci când a căutat apă pentru poporul său.
5
Coran, Sura Baqara: 60
6
Coran, Sura Al-`Anbiya: 69
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acestea ne aduc binecuvântările lui Allah și
ni le oferă nouă, în numele Lui, ar trebui să
spunem și noi ”Bismillah” (În numele lui
Allah). Ar trebui să dăm în numele lui Allah
și să luăm în numele lui Allah. Astfel, nu ar
trebui să luăm de la acei oameni care sunt
nepăsători față de adevăr și nu dau în
numele Lui.
Întrebare: Noi îi respectăm și îi
prețuim pe oamenii care ne oferă diferite
binefaceri. Dacă este așa, oare care ar trebui
să fie atitudinea noastră față de Allah, Care
este Adevăratul Înzestrător?
Răspuns: Da, Cel care Înzestrează cu
adevărat dorește de la noi, în schimbul
minunatelor binecuvântări, trei lucruri:
Primul este pomenirea, al doilea este
mulțumirea și al treilea este meditația.
”Bismillah” (În numele lui Allah) este
pomenire, ”Elhamdulillah” (Laudă lui
Allah) este mulțumire, iar între ele este
meditația, adică înțelegerea și contemplarea
la faptul că binecuvântările, care sunt
precum opere de artă splendide, sunt
miracolul puterii Celui Unic și Absolut și
daruri ale Îndurării Lui.
21

Cât de nesăbuit poți să fii să săruți
picioarele unui sărman care-ți aduce
cadourile prețioase ale unui sultan, fără să-l
recunoști pe sultan, tot astfel este o
nesăbuință de o mie de ori mai mare să
îndrăgești și să lauzi niște înzestrători
aparenți și să uiți de Adevăratul Înzestrător.
O, sufletul meu! Dacă nu vrei să fii atât
de nesăbuit, oferă în numele lui Allah... Ia în
numele lui Allah... Începe în numele lui
Allah... Muncește în numele lui Allah. Și
pacea fie asupra voastră!
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AL DOILEA CUVÂNT

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
ِ ﴿ اَلَّ ِذين يُ ْؤِامنُو َن بِالْغَْي
﴾ب
َ
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) ”Și cei care cred în cele nevăzute…”7.
Dacă vrei să înțelegi cât de multă
fericire și bunăstare, cât de multă dulceață și
pace sufletească se află în credință, ascultă
cu atenție următoarea pildă:
Odată, doi bărbați pornesc într-o
călătorie având ca scop atât relaxarea cât și
negustoria. Unul dintre ei, care era arogant și
egoist, pornește într-o direcție, iar celălalt,
care era iubitor de adevăr și norocos,
pornește în direcția opusă.
Cel arogant, fiind egoist și pesimist,
ajunge într-o regiune care în viziunea sa
părea foarte urâtă. Acolo, el vede
pretutindeni sărmani neputincioși și fără
7

Coran, Sura Al-Baqara: 3
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speranță, care se văitau din cauza răului
săvârșit de mâinile tiranilor. Oriunde se
ducea, simțea o stare de tristețe și durere.
Întreaga regiune avea aspectul unei camere
sumbre, precum cea a bocitoarelor. Pentru că
toți păreau străini și dușmani în ochii lui și ca
să uite de această situație dureroasă și
întunecată, nu găsi altă cale de ieșire decât în
băutură. Până și în locurile publice vedea
numeroase funeralii, precum și orfani
plângând deznădăjduiți. Astfel conștiința lui
se zbătea într-o continuă durere.
Celălalt, pentru că își iubea Creatorul
și căuta adevărul, dovedind și un
comportament frumos, a ajuns într-o regiune
care în viziunea sa era foarte plăcută. Acolo,
el vedea pretutindeni o stare de fericire
generală și o sărbătoare continuă. Peste tot
erau lăcașe de rugăciune care răspândeau
atracție și voie bună. Pe cei din jur îi
considera prieteni sau rude. De asemenea, el
vedea că întreaga regiune era cuprinsă de un
sentiment de sărbătoare general, de triumf,
marcată de urări și mulțumiri. El mai auzea,
pe lângă vocile care Îl preamăreau pe Allah,
spunând ”Allahu Ekber” (Allah este Cel mai
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Mare) și care mărturiseau credința în El,
spunând ”La ilahe illa Allah” (Nu există altă
divinitate în afară de Allah), și sunetul vesel
al unei tobe care chema la recrutare în
armată. Spre deosebire de omul pesimist,
care suferea atât pentru el însuși cât și pentru
ceilalți, omul cel iubitor de bine se bucura
atât de propria-i veselie, cât și de cea a celor
din jurul său. Ba mai mult, avea parte și de o
afacere profitabilă, pentru care Îi mulțumea
lui Allah.
Apoi s-a întors și l-a întâlnit pe celălalt
om și văzându-i situația, îi spuse: ”O, cred
că ți-ai pierdut mințile! Se pare că tot ce
posezi urât în interior trebuie să-ți fi ieșit la
suprafață, căci ai ajuns să vezi plânsete în loc
de râsete, iar ieșirea din ordinea armatei o
vezi ca fiind furt și jaf. Revino-ți și curățește-ți
inima, pentru ca această perdea urâtă din
calea privirii tale să se ridice. Și privește ca să
poți vedea adevărul. Aceasta este țara unui
Rege, a Cărui dreptate este absolută. El este
Milos și Grijuliu la cel mai înalt nivel, cu cei
aflați în subordinea Sa, este Puternic, Iubitor
de disciplină și Îndurător. Ba chiar, o țară în
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care vedem atâta progres și descoperiri, nu
poate fi așa cum îți închipui tu.”
Ca urmare, omul pesimist își revine și
spune, regretând: “Într-adevăr, cred că
mi-am pierdut mințile din cauza băuturii.
Mulțumesc că m-ai salvat de infernul în care
mă aflam.”
O, sufletul meu! Să știi că primul om
era cel necredincios, nelegiuit și nepăsător.
Această viață era, în viziunea lui, un doliu
permanent, iar toate creaturile erau niște
orfani înlăcrimați din pricina despărțirii și a
decadenței.
Pentru
cel
necredincios,
animalele și omul erau niște creaturi fără
scop care sunt înlăturate prin moarte. De
asemenea, el vedea creațiile de dimensiuni
mari, precum munții și mările, ca fiind niște
morminte înfricoșătoare, lipsite de suflet.
Necredința și rătăcirea lui erau cele care
dădeau naștere la nenumărate iluzii
dureroase și uimitoare, care-i chinuiau
sufletul.
În ceea ce-l privește pe celălalt om, el
era dreptcredinciosul care îl recunoștea pe
Stăpânul Cel Drept și credea în El. În
viziunea lui, această viață era locul unde
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creaturile își pomenesc Stăpânul, un loc de
învățare atât pentru om cât și pentru animal,
și totodată un loc de încercare pentru om și
djini. Cei care își termină îndatoririle în
această lume vor călători din această viață
trecătoare într-o altă viață plină de bucurie,
pentru a face loc celorlalte creaturi care
urmează să vină pe lume și care urmează
să-și îndeplinească sarcinile. Fiecare om sau
animal care vine pe lume este asemenea unui
soldat care așteaptă în orice moment să fie
înrolat în armată. Fiecare ființă este, în
viziunea celui credincios, asemenea unui
soldat care se înrolează cu bucurie în armată
sau este precum un funcționar demn și
bucuros de responsabilitățile primite. Iar
toate sunetele reprezintă fie rugăciuni de
pomenire și mulțumire pentru Allah la
începerea zilei de lucru, fie glasul vesel și
satisfăcut al celor care muncesc sau își
termină lucrul. Toate cele existente sunt în
viziunea dreptcredinciosului câte un slujitor
sincer, un funcționar prietenos sau câte o
carte minunată a Stăpânului, Cel Generos și
Îndurător. Multe astfel de adevăruri mărețe
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și dulci se înalță și ies la iveală din credința
lui.
Ceea ce înseamnă că iman-ul
(credința) unui om poartă în ea sămânța
copacului Tuba8 din Rai, iar necredința
poartă în ea sămânța copacului Zakkum9
din Iad.
Ca urmare, înseamnă că fericirea și
siguranța le găsim doar în Islam și în
credință. Așadar trebuie să spunem mereu:
ِِ
ِ َالمي
ِْ الس َلِم و َكم ِال
ِ ِ
ان
َ َ ْ ْ ” اَ ْْلَ ْم ُد للَّه ََلَى دي ِنLăudat fie
Allah pentru religia Islam și pentru credința
desăvârșită, completă”.

8
9

Un copac din Rai.
Un copac din Iad.
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AL TREILEA CUVÂNT

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
﴾ َّاس ْاَبُ ُدوا
ُ ﴿ يَا اَيُّ َها الن
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător)”O, voi, oameni, slăviți-L...”10.
Dacă vrei să înțelegi ce câștig măreț și
ce multă fericire se regăsește în adorare și ce
pierdere imensă și rătăcire se află în
delăsarea adorării și în viața depravată,
ascultă următoarea pildă.
Odată, doi soldați au primit ordin de a
merge într-un oraș mai îndepărtat. Au mers
împreună până când drumul s-a bifurcat.
Acolo au întâlnit un om care le-a spus:
”Drumul din dreapta, pe lângă faptul că nu
prezintă niciun pericol, nouă din zece dintre
cei care merg pe acolo au parte de un câștig
10

”O, voi oameni, slăviți-L pe Domnul vostru, care v-a făcut pe
voi și pe cei dinaintea voastră. Ca să aveți frică de El.” (Coran,
Sura Al-Baqara: 21).
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măreț și simt o mare ușurare. Drumul din
stânga, pe lângă faptul că nu are niciun
avantaj, nouă din zece dintre cei care o iau
pe acolo au parte de multe pierderi. Ambele
drumuri au aceeași distanță. Numai că există
o singură deosebire: cei care aleg să meargă
pe drumul din stânga, unde nu există nici
reguli și nici autoritate, merg fără geantă și
fără arme. Ei simt o ușurare aparentă și o
liniște înșelătoare. Pe când cei care aleg să
călătorească pe drumul din dreapta, care este
sub autoritate militară, sunt obligați să care o
geantă plină cu hrană, cântărind patru
ocale11 și o armă puternică primită din
dotarea statului de două kiyye12 cu care să
înfrângă orice dușman.”
După ce l-au ascultat pe acel om care
le-a descris drumurile, cel norocos dintre ei a
luat-o spre dreapta. Și-a încărcat pe umeri și
la brâu o greutate de un batman13. Însă
sufletul și inima lui s-au eliberat de greutăți
de mii de batmani de frică și de sentimente
de remușcare.
11

1 oca = aprox. 1,300 grame
kiyye este un alt nume pentru oca
13
1 batman = 2 - 8 ocale
12
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Cel ghinionist a părăsit armata. Nu a
vrut să se conformeze legislației și a luat-o
prin partea stângă. Corpul lui a scăpat de
povara greutății unui batman. Însă inima și
sufletul lui s-au strivit sub povara unei frici
fără margini și a sentimentului de remușcare
de mii de batmani pentru bunătatea primită.
A devenit și cerșetor în fața tuturor și a și
tremurat de frică în fața fiecărei întâmplări și
în fața fiecărui lucru până ce a ajuns la
destinație. Acolo și-a găsit pedeapsa pentru a
fi rebel și dezertor.
Soldatul care a iubit ordinea militară,
luându-o pe drumul din dreapta, și-a
protejat geanta și pușca și a mers până a
ajuns la destinație, fără să se simtă dator
cuiva și fără să-i fie frică de cineva, cu inima
liniștită și cu conștiința împăcată. Acolo a fost
răsplătit cu o recompensă demnă de un
soldat onorabil, care și-a îndeplinit datoria cu
loialitate.
O, tu, suflet rebel!
Să știi că unul dintre cei doi călători îi
reprezintă pe cei care se supun Legii divine,
în timp ce al doilea călător îi reprezintă pe
cei rebeli și pe cei care își urmează poftele
31

sufletului. Iar drumul acela este drumul
vieții, care vine din lumea spiritelor, trece
prin mormânt și ajunge până în Lumea de
Apoi. Cât despre geantă și pușcă, ele
reprezintă adorarea și takva14. Cu toate că
aparent adorarea presupune o povară grea,
în interiorul ei găsim o ușurare și o liniște
atât de mare încât nu pot fi descrise. Pentru
că dreptcredinciosul spune la fiecare
rugăciune:

ِ ِ
ُ” اَ ْش َه ُد اَ ْن لَ الَهَ اَّل اهللMăturisesc că nu

există altă divinitate în afară de Allah”, astfel el
găsește o ușă a comorii îndurării în toate
lucrurile, pe care o deschide cu rugăciune și
spune cu convingere: ”Nu există alt Creator
și Înzestrător în afară de El. Paguba și
câștigul sunt în mâinile Lui. El este
Înțelept, nu face nimic fără rost și El este
Îndurător, îndurarea și binefacerile Lui
sunt numeroase”. El vede că totul se supune
Domnului lui și se refugiază la El. Este
protejat de fiecare nenorocire, datorită

14

Acea putere spirituală care îl ajută pe om să împlinească
poruncile divine și să se îndepărteze și să delase cele rele și
rușinoase.
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faptului că se bazează pe încrederea în El.
Credința lui îi conferă o siguranță deplină.
Cu siguranță, la fel ca fiecare
binefacere adevărată, sursa curajului este
credința, supunerea, iar ca fiecare lucru rău,
sursa fricii este rătăcirea!
Într-adevăr, pentru un dreptcredincios
cu inima luminată, chiar dacă pământul ar
deveni o bombă și ar exploda, poate că nu îl
va înfricoșa. Poate că va urmări acea
minunată Putere Absolută cu o mirare
plăcută. Însă cel rătăcit, cu inima moartă,
chiar dacă este un filosof cu așa-zisă minte
luminată, dacă vede o cometă pe cer, căzând
în iluzie, tremură de frică și spune: ”Oare
această cometă rătăcită va lovi pământul?”
Odată, America a tremurat din cauza unei
stele. Mulți oameni și-au părăsit casele în
toiul nopții.
Da, chiar dacă omul are nevoie de
nenumărate lucruri, capitalul lui este
aproape nul și deși trebuie să facă față
numeroaselor nenorociri, puterea lui este
limitată. Mai mult, puterea și capitalul lui
sunt până acolo unde poate ajunge cu mâna.
Numai că speranțele, dorințele, durerile și
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necazurile sunt până acolo unde poate
ajunge cu ochii și cu imaginația sa. Oricine
care nu este orb în totalitate poate vedea și
poate înțelege ce profit măreț, ce fericire
mare și ce binecuvântare nelimitată sunt
adorarea, încrederea, credința într-o singură
divinitate și supunerea, pentru spiritul
uman, care este atât de neajutorat, de slab,
sărac și neputincios.
Este evident că un drum sigur este
preferat în locul unui drum periculos, chiar
dacă posibilitatea siguranței este de unu la
zece. Dar pe drumul supunerii, despre care
este vorba aici și care este unul fără pericole,
există o posibilitate de nouă din zece că acest
drum duce spre o comoară a unei fericiri
eterne. În schimb, drumul nesupunerii și al
desfrâului, - chiar și cu recunoașterea celui
rătăcit, - nu are niciun folos și are o
posibilitate de nouă din zece, ca acesta să
ducă spre o pedeapsă veșnică și spre pieire.
Acest lucru este un fapt cert datorită
consemnului unui număr nelimitat de
specialiști15 și de martori care au depus
15

Oameni învățați și cei care-L pomenesc pe Allah tot timpul.
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mărturie. De asemenea este un fapt sigur,
potrivit vestirilor celor care au deslușit
misterele creației.
Concluzia: Așa cum este și în Lumea
de Apoi, fericirea din această lume se
regăsește în adorare și în supunerea
devotată față de Allah. Dacă este așa, ar
trebui să spunem tot timpul:

ِِ
اَ ِة َو الت َّْوفِ ِيق
َ َّ” اَ ْْلَ ْم ُد للَّه ََلَى الطLaudă lui Allah,

pentru că ne-a călăuzit către adorarea Lui” și ar
trebui să-I mulțumim că suntem supuși Lui
(musulmani).
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AL PATRULEA CUVÂNT

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
*
ِ َّ َا
اد الدين
ُ لص َلةُ َ َم
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) ”Rugăciunea este stâlpul religiei”.
Dacă vrei să înțelegi, cu aceeași
certitudine cu care doi plus doi fac patru,
cât de valoroasă și cât de importantă este
rugăciunea și cât de ieftină și cu cât de
puțină cheltuială este câștigată și cât de naiv
și de dăunător poate fi omul care o
neglijează, ascultă cu atenție următoarea
pildă și privește...
Odată, un conducător măreț le-a dat
celor doi servitori ai săi câte douăzeci și
patru de monede de aur și i-a trimis la o
fermă frumoasă și privată, la o depărtare de
două luni de mers, spunându-le: ”Folosiți
acești bani pentru biletul de drum și
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cumpărați-vă ceea ce aveți nevoie acolo
pentru locuit. La o zi distanță de mers se află
o stație. Acolo există și căruță și vapor și tren
și avion. Ele pot fi folosite în funcție de
capitalul fiecăruia.”
După ce au ascultat, cei doi servitori
au pornit la drum. Unul dintre ei care a fost
norocos, și-a cheltuit până la stație o parte
mică din bani. Dar, în această cheltuilă, a fost
inclusă și o afacere atât de profitabilă încât
l-a încântat pe stăpânul său, mărindu-și
astfel capitatul de o mie de ori.
Cât despre celălalt servitor, de vreme
ce era ghinionist și trântor, și-a cheltuit
douăzeci și trei de bani de aur până la stație,
pe jocuri de noroc și pe altele asemenea,
rămânându-i un singur ban de aur. Prietenul
lui i-a spus: ”Folosește acel ban pentru un
bilet. Așa nu vei merge pe jos și nici nu vei
muri de foame. Iar stăpânul nostru este
generos; poate că va fi milostiv cu tine și îți
va ierta greșelile. Te va sui într-un avion și
vom ajunge la destinație într-o singură zi.
Dacă nu, vei fi nevoit să mergi pe jos, prin
deșert, singur și flămând, timp de două
luni.”
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Oare cel mai nepriceput om nu poate
să înțeleagă cât de stupid, cât de dăunător și
fără noroc este acela care, dacă din cauza
încăpățânării, nu și-ar cheltui acel ultim ban
de aur pentru un bilet, care este precum o
cheie a unei comori, ci în schimb l-ar cheltui
pentru vicii trecătoare?
O, tu, cel care nu-ți faci rugăciunile! Și,
o, tu, suflet al meu, căruia nu-i place să se
roage!
Acel conducător este Domnul Nostru,
Stăpânul Nostru. Iar unul dintre cei doi
servitori este dreptcrediniosul care își
îndeplinește rugăciunile cu drag, iar celălalt
este nepăsătorul care își neglijează
rugăciunile. Cei douăzeci și patru de bani de
aur reprezintă viața cu douăzeci și patru de
ore dintr-o zi. Acea fermă privată este
Paradisul. Iar acea stație este mormântul.
Călătoria reprezintă drumul omului în
mormânt, apoi învierea și apoi eternitatea.
Oameni parcurg acest drum lung în diferite
trepte, în funcție de faptele și puterea
credinței lor. O parte din ei, datorită credinței
lor puternice, parcurg o distanță de o mie de
ani într-o zi, precum fulgerul. Iar alții
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parcurg o distanță de cincizeci de mii de ani
într-o singură zi, cu repeziciunea imaginației.
Coranul cel Măreț și Glorios evidențiază
acest adevăr prin două versete. Acel bilet
reprezintă rugăciunea. O singură oră este
suficientă pentru a face cele cinci rugăciuni
împreună cu luarea abluțiunii pentru ele.
Cât de nedrept și cât de dăunător
poate să fie cu sufletul lui și cât de irațional
poate să se manifeste un om care își petrece
douăzeci și trei de ore pe zi pentru această
lume efemeră și nu cheltuie nici măcar o oră
pentru Viața veșnică de Apoi! Mai mult,
poate rațiunea umană să înțeleagă un om
care participă, împreună cu o mie de oameni,
la un joc de noroc, cu jumătate din averea lui,
cu toate că posibilitatea de câștig este de unu
la o mie, apoi să nu dea a douăzecea patra
parte pentru adevărata comoară a eternității,
știind că posibilitatea de câștig este de
nouăzeci și nouă la sută. Cel care se
consideră un om rațional poate să înțeleagă
cât de irațional, cât de neînțelept și cât de
departe de logică este acest lucru!
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Întrucât spiritul, inima și mintea simt o
ușurare în timpul rugăciunii. Și nici măcar
nu este ceva greu pentru corp.
Mai mult, cu o intenție sinceră, toate
celelalte acțiuni de zi cu zi ale unui om
care-și îndeplinește rugăciunea devin fapte
de adorare. El poate astfel să-și transforme
capitalul întregii vieți într-un câștig în Viața
de Apoi și să-și transforme viața trecătoare
într-un exemplu bun de urmat.
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AL CINCILEA CUVÂNT

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
ِ
ِ َّ
ِ َّ
﴾ ين ُه ْم ُُْم ِسنُو َن
َ ين اتَّ َقواْ َو الذ
َ ﴿ ا َّن اهللَ َام َع الذ
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) ”Allah este, cu adevărat, cu aceia
care sunt cu frică față de El și cu aceia care sunt
făcători de bine!” 16.
Pentru a putea înțelege cât de
veritabilă
îndatorire
omenească
este
îndeplinirea rugăciunii și delăsarea păcatelor
majore și cât de firească și cât de mult se
potrivește cu scopul creării omului, ascultă și
meditează la următoarea pildă:
Odată, în timpul unei călători militare,
doi soldați, unul învățat și conștiincios, iar
celălalt, ignorant și egoist, stăteau împreună
într-un regiment. Cel conștiincios se
concentra asupra antrenamentului și a luptei
16

Coran, Sura An-Nahl: 128
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și nu-și făcea griji pentru provizii și pentru
cele necesare traiului. Pentru că el înțelesese
că sarcina de a-i asigura hrana și
echipamentul,
tratamentul
în
cazul
îmbolnăvirii, ba chiar, la nevoie, să-i pună
până și îmbucătura de pâine în gură, îi
revinea statului. Și, de asemenea, știa că
îndatoririle lui de bază sunt antrenamentul și
lupta. Însă el, cu toate acestea, participa la
prepararea bucatelor și la pregătirea
echipamentelor, precum și spălarea popotei,
la gătirea mâncării și la servirea ei. Dacă era
întrebat: ”Ce faci?”, el răspundea: ”Fac
muncă voluntară pentru stat” și nu spunea:
”Muncesc pentru a-mi câștiga traiul.”
Cel egoist și ignorant nu dădea
importanță antrenamentului și luptei. El
spunea: ”Aceasta este treaba statului. Ce-mi
pasă mie?”. Se gândea în permanență la
câștigul lui și era într-o continuă căutare a
acestuia, astfel el părăsea batalionul și
mergea la piață, pentru negoț.
Într-o zi, prietenul lui înțelept i-a spus:
”Fratele meu, sarcinile tale de bază sunt
antrenamentul și lupta. Tu ai fost adus aici
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pentru aceste lucruri. Ai încredere în
stăpânul tău. El nu te va lăsa să flămânzești.
Aceasta este sarcina lui. În plus, tu ești fără
putere și sărac, nu te poți hrăni oriunde. Și
acum este timpul efortului și al luptei. Îți vor
spune că ești rebel și te vor pedepsi.
Într-adevăr, avem de-a face cu două
îndatoriri.
Prima
este
îndatorirea
conducătorului; aceea de a ne hrăni, pentru
care trebuie să facem câteodată o muncă
benevolă. Iar cealaltă este îndatorirea
noastră, adică antrenamentul și lupta, iar
conducătorul ne va ușura sarcinile și ne va
ajuta.
Oare poți înțelege în ce pericol se afla
acel soldat iresponsabil dacă nu îl ascultă pe
cel înțelept și luptător!
O, sufletul meu trântor! Acel loc
turbulent al luptei este această viață
zgomotoasă și plină de lipsuri, iar acea
armată divizată în regimente este societatea
umană. Acel regiment este comunitatea
islamică în acest secol. Unul dintre cei doi
indivizi este musulmanul adevărat care-și
cunoaște obligațiile religioase și le pune în
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practică și luptă împotriva ispitei Satanei și a
propriului suflet, îndepărtându-se astfel de
păcatele majore, iar celălalt este cel rătăcit și
pierdut. Astfel, scufundându-se în grija
traiului,
ajunge
până
la
acuzarea
Adevăratului Înzestrător și își abandonează
obligațiile religioase și, în calea căutării
câștigului, comite orice fel de păcate. Cât
despre antrenament, el reprezintă adorarea,
mai cu seamă, rugăciunile prescrise. Iar lupta
este efortul depus împotriva sufletului și
poftelor lui, împotriva demonilor dintre djini
și oameni, cu scopul de a scăpa de păcate și
de comportamentul urât și pentru salvarea
inimii și a sufletului de pieirea eternă. Iar
cele două îndatoriri: una dintre ele este
dăruirea vieții și susținerea ei, iar cealaltă
este să te rogi cu iubire la Dătătorul și
Susținătorul vieții și să te simți în siguranță,
încrezându-te în El.
Într-adevăr, dacă El este Cel care a
făcut și a dăruit această viață, care este cea
mai strălucitoare minunăție de artă al Celui
Absolut și este o înțelepciune splendidă a
Domnului, tot El este Acela care o
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înzestrează și face posibilă continuitatea ei.
Căci nu poate fi altcineva în afara Lui. Vrei
vreo dovadă? Cele mai neputincioase și mai
neîndemânatice animale, precum viermii și
peștii, se hrănesc cel mai bine. Cu toate că
sunt incapabile și sunt niște creaturi firave,
ele se hrănesc cu cea mai bună hrană,
asemenea copiilor și puilor.
Așa este, pentru a înțelege că hrana
permisă (halal) nu se obține prin putere sau
voință, ci se obține prin slăbiciune și
neputință, este îndeajuns să compari peștii
cu vulpile, puii neputincioși cu animalele
sălbatice, copacii cu animalele.
Înseamnă că acela care își lasă
rugăciunea pentru grija zilei de mâine este
asemenea
acelui
individ
care
își
abandonează antrenamentul și frontul de
luptă și se duce să cerșească în piață. Însă cel
care, după ce-și îndeplinește rugăciunea, se
duce el însuși în bucătăria Îndurării Celui
Generos și Înzestrător, în căutarea hranei, pentru a nu fi povară pentru alții, dovedește frumusețe și bărbăție, ba chiar se
consideră un ritual de adorare.
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Ba chiar, naturalețea și spiritualitatea
omului arată că el a fost creat pentru a
adora. Pentru că, în ceea ce privește munca și
puterea necesare vieții lumești el nu se
compară nici măcar cu acea vrabie. Însă în
ceea ce privește știința, nevoia, adorarea și
rugăciunea, care sunt necesare vieții
spirituale și Vieții de Apoi, el este precum un
sultan al animalelor și un comandant.
O, sufletul meu! Dacă îți faci din viața
lumească un scop și muncești continuu
pentru ea vei deveni asemenea acelei vrăbii.
Însă dacă-ți faci din Viața de Apoi un scop și
consideri această viață lumească un mijloc și
un loc de cultură și muncești în acest sens,
atunci vei fi asemenea unui comandant
măreț al tuturor animalelor și astfel vei
deveni un rob supus și pios al Domnului Cel
Drept și cel mai onorat și respectat musafir al
Lui.
Așadar, acestea sunt cele două
drumuri deschise pentru tine! Îl poți alege pe
care îl vrei. Cere călăuzirea și îndrumarea de
la Cel mai Mare Îndurător...
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AL ȘASELEA CUVÂNT

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
ِ
ِِ
ِ
﴾ َاْلَنَّة
ْ ي اَنْ ُف َس ُه ْم َو اَْام َوا ََلُ ْم بِاَ َّن ََلُ ُم
َ ﴿ا َّن اهللَ ا ْشتَ َرى ام َن الْ ُم ْؤامن
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) ”Allah a cumpărat de la
dreptcredincioși sufletele și bunurile lor, în
schimbul Raiului...” 17.
Dacă vrei să înțelegi ce afacere
profitabilă și ce poziție onorabilă este să-ți
vinzi sufletul și averea lui Allah și să fii
supusul și soldatul Lui, atunci ascultă
următoarea pildă.
Odată un rege a încredințat câte o
fermă, drept amanet, către doi dintre
slujitorii săi. În acestea se aflau de toate,
precum fabrici, mașinării, cai și arme. Numai
că, din cauza perioadei grele de război, nimic
nu era sigur, ori se distrugea, ori se
17
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transforma și pierea. Regele, în mărinimia
lui, și-a trimis cel mai onorabil reprezentant
la cei doi oameni și le-a transmis într-un mod
îndurător:
”Vindeți-mi mie amanetul meu pe
care-l posedați, pentru a-l păstra pentru voi.
Nu îl lăsați să fie fără rost și în zadar. Căci,
după terminarea războiului, vi-l voi înapoia
într-o condiție și mai bună. Îl voi păstra ca
fiind proprietatea voastră și voi plăti un preț
foarte mare pentru el. Cât despre mașinăriile
și uneltele din ateliere, le voi folosi în numele
meu și pe masa mea de lucru. Însă prețul și
contravaloarea pentru folosirea lor vor crește
în valoare, de mii de ori. Și tot acel câștig va
fi al vostru. Căci voi sunteți nevoiași și
neputincioși și nu puteți asigura costurile
acestor mari obligații. Deci, eu îmi voi asuma
toate cheltuielile și toate cele necesare și vă
voi da întregul profit făcut. Și veți putea intra
în posesia lor, înainte de a termina această
slujbă. Deci iată cinci moduri pline de câștig!
Dacă nu doriți să mi le vindeți mie,
după cum vedeți, nimeni nu este capabil
să-și păstreze ceea ce posedă și, ca urmare,
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veți pierde ceea ce aveți. Se va duce de râpă
și veți pierde și oferta bună pe care v-am
făcut-o. Și pentru că nu veți găsi metale de
calitate care să fie folosite și lucrate, acele
unelte delicate și valoroase și acele cântare își
vor pierde din valoare. Și efortul și cheltuiala
administrării și păstrării lor vor atârna pe
umerii voștri. Și veți fi pedepsiți dacă mă veți
trăda în privința amanetului. Deci iată cinci
moduri pline de pierdere!
A-mi vinde mie averea voastră
înseamnă să deveniți soldații mei și să
acționați în numele meu. Iar în loc să fiți
simpli prizonieri sau soldați de rând, veți
deveni soldați liberi și apropiați ai unui
conducător măreț.”
După ce au ascultat aceste recomadări
prietenoase, cel cu mintea la cap dintre cei
doi a spus:
”Să trăiți, eu sunt onorat să vă vând,
ba chiar vă sunt mulțumitor de mii de ori.”
Celălalt, arogant, cu sufletul precum
cel al faraonului, egoist și amețit, i-a răspuns,
de parcă ar fi rămas pentru totdeauna la acea
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fermă și de parcă nu ar fi avut cunoștință de
cutremurele și greutățile acestei vieți:
”Nu. Nu!... Cine este regele? Nu-mi
voi vinde proprietatea și nici nu voi renunța
la starea de bine.”
După un timp scurt, primul om a
ajuns să aibă un rang atât de mare, încât
toată lumea a început să-l invidieze. El se
bucura de favorurile regelui și trăia fericit în
palatul său personal. Celălalt om a decăzut
într-atât de mult încât trezea mila tuturor,
dar spuneau, de asemenea, ”El a meritat-o!”.
Pentru că el, ca rezultat al greșelii sale, și-a
pierdut fericirea și proprietatea, ba chiar a
suferit pedepse și chinuri.
Uite, o, rob al poftelor sufletului!
Privește la chipul adevărului prin telescopul
acestei pilde.
În ceea ce Îl privește pe Rege, El este
Stăpânul Veșniciei și al Eternității, Domnul și
Creatorul tău. Acele ferme, mașinării, unelte
și balanțe sunt posesiunile tale din această
viață, printre care sunt trupul, sufletul și
inima. De asemenea, printre acestea sunt și
simțurile interioare și exterioare, precum
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ochii, limba, inteligența și imaginația. Cât
despre acel Nobil Reprezentant, el este
Nobilul Mesager al lui Allah, iar cea mai
înțeleaptă recomandare este Sfântul Coran,
care descrie măreția comerțului despre care
discutăm, prin acest verset:

ِ
ِِ
ِ
﴾َاْلَنَّة
ْ ي اَنْ ُف َس ُه ْم َو اَْام َوا ََلُ ْم بِاَ َّن ََلُ ُم
َ ﴿ا َّن اهللَ ا ْشتَ َرى ام َن الْ ُم ْؤامن

”Allah a cumpărat de la dreptcredincioși sufletele
și bunurile lor, în schimbul Raiului...” 18. Acel
loc agitat de război este această lume
furtunoasă, care nu este statornică, se
transformă, se strică și ea este percepută de
fiecare om astfel: ”De vreme ce vom pierde
tot ceea ce posedăm și totul va pieri, oare nu
este posibil să transformăm tot ce avem în
ceva etern și veșnic?”, și gândindu-se la
acestea, deodată aude vocea Coranului care
spune: ”Ba da, este, o modalitate frumoasă și
ușoară prin care poți avea și cinci foloase.”
Întrebare: Care este?
Răspuns:
Să
vinzi
amanetul
proprietarului său de drept. Acea vânzare
are un mare câștig format din cinci beneficii.
18
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Primul beneficiu: Averea trecătoare
devine veșnică. Pentru că această viață
trecătoare, atunci când este dăruită Celui
Etern și Măreț și se cheltuiește pe Calea Lui,
se va transforma în eternitate și va oferi
fructele ei eterne. Atunci, clipele vieții se vor
distruge și vor putrezi, precum răsadurile și
semințele. Însă florile bucuriei se vor
deschide și vor înflori în lumea eternității,
devenind câte o priveliște prietenoasă și
luminoasă în Berzah19.
Al doilea beneficiu: Se oferă un preț
precum Raiul.
Al treilea beneficiu: Valoarea fiecărui
membru al trupului și al fiecărui simț va
crește de o mie de ori.
De exemplu, rațiunea este precum o
unealtă. Dacă nu o vinzi Atotputernicului
Allah și poate o folosești în interesul poftelor
sufletului, atunci va deveni un instrument
atât de nefericit, atât de deranjant și atât de
neputincios, încât supărările triste ale
trecutului și temerile terifiante ale viitorului
vor fi încărcate în mintea ta neputincioasă și
19

Viața din mormânt.
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astfel ea va deveni o unealtă dăunătoare și de
rău augur. Pentru a scăpa de slăbiciunea și
de tulburarea provocată de propria minte,
omul păcătos va recurge, de cele mai multe
ori, fie la băutură, fie la destrăbălare. Dar
dacă o vinzi Adevăratului Posesor și o
folosești în scopul Lui, atunci rațiunea va
deveni precum o cheie plină de taină, care
deschide bogățiile infinite ale Îndurării și
comorile Înțelepciunii existente în univers.
Astfel, el ajunge să fie la nivelul unui ghid
divin care îl pregătește pe posesorul ei
pentru o fericire veșnică.
De exemplu, ochiul este unul dintre
simțuri, o fereastră prin care sufletul vede
această
lume.
Dacă
nu
îl
vinzi
Atotputernicului Allah și poate îl folosești în
favoarea sufletului, privind unele frumuseți
și priveliști trecătoare și efemere, devine
supus al poftelor sufletului și decade la
nivelul de netrebnic. Dar dacă îți vinzi ochiul
Creatorului Atotvăzător și îl folosești în
numele Lui și în limitele trasate de El, atunci
ochiul tău va fi ridicat la rangul de cititor al
Măreței Cărți a Universului, va fi un privitor
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al minunilor artei divine din această lume și
va deveni o albină binecuvântată ce soarbe
din florile Milosteniei aflate în grădinile
acestei lumi.
Un alt exemplu este limba și simțul
gustativ, dacă nu le vinzi Creatorului tău
Înțelept, dar le folosești în favoarea ta și de
dragul stomacului tău, atunci vor coborî și
vor decădea la nivelul unor simpli paznici ai
depozitului și fabricii stomacului. Dar dacă
le vinzi Celui Înzestrător și Generos, atunci
acestea se vor ridica la rangul de
supraveghetori pricepuți ai trezoreriilor
Milosteniei Divine, inspectori mulțumitori ai
bucătăriilor Puterii Absolute ale lui Allah.
Deci, fii atent, o, tu, om înzestrat cu
rațiune! Unde este instrumentul aducător de
ghinion? Și unde este cheia Universului? O,
ochiule! Privește cu atenție! Unde este un
simplu
netrebnic?
Și
unde
este
supraveghetorul priceput al Bibliotecii
Divine? Și gustă cu atenție, o, limbă! Unde
este paznicul depozitului sau gardianul
fabricii? Și unde este supraveghetorul
comorii Milosteniei Divine?
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Dacă ai compara și alte unelte și
membre precum acestea vei înțelege că,
într-adevăr, dreptcredinciosul este vrednic
de Rai, iar cel necredincios va dobândi o
fire corespunzătoare Iadului. Motivul pe
care se bazează această valoare a fiecăruia
dintre ei este că dreptcredinciosul a folosit
amanetul Creatorului său, cu credință, în
numele Lui și în limitele trasate de El, în
schimb, necredinciosul, trădând, l-a folosit
în favoarea sufletului iubitor de păcat.
Al patrulea beneficiu: Omul este
neajutorat și expus numeroaselor necazuri.
El este sărman și nevoile lui sunt
nenumărate. El este neputincios, iar povara
vieții este foarte grea. Dacă nu se încrede,
sprijinindu-se pe Cel Atotputernic și Cel
Măreț și dacă nu se supune, bazându-se pe
El, conștiința lui va fi într-o permanentă
remușcare. Greutățile lipsite de roade,
suferințele și regretele îl vor sufoca, și-l vor
transforma fie într-un bețiv, fie într-o fiară.
Al cincilea beneficiu: Aceia care au
fost luminați și li s-a dezvăluit adevărul
despre natura lucrurilor și aceia care au fost
martori la aceste adevăruri, au avut o părere
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unanimă asupra faptului că recompensa cea
mai mare pentru adorarea și pomenirea
tuturor membrelor și instrumentelor îți vor fi
oferite în momentele cu necesitatea cea mai
mare, sub forma fructelor Paradisului.
Dacă nu faci această afacere cu profit
de cinci nivele, pe lângă faptul că vei fi lipsit
de aceste foloase, vei suferi și o pierdere de
cinci ori mai mare.
Prima pierdere: Proprietatea și urmașii
tăi pe care-i iubești atât de mult, sufletul și
capriciile tale pe care le onorezi, tinerețea și
viața care te ispitesc, toate se vor sfârși și vor
fi în van și vor ieși din posesia ta. Însă
păcatele și suferințele tale vor rămâne și vor
atârna de gâtul tău.
A doua pierdere: Vei fi pedepsit
pentru trădarea încrederii. Pentru că ți-ai
neîndreptățit sufletul, folosind cele mai
prețioase unelte ale tale pe cele mai
nevaloroase lucruri.
A treia pierdere: Coborând întreaga
ființă omenească, mult mai prejos decât cea a
animalelor, ai fost nedrept și ai calomniat
Înțelepciunea Divină.
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A patra pierdere: Împreună cu
slăbiciunea și săracia ta, încărcând sarcina
grea a vieții pe spatele tău slab, vei geme în
permanență sub loviturile trecerii în neființă
și ale despărțirii.
A cincea pierdere: Cadourile divine,
precum rațiunea, inima, văzul și limba, care
au fost oferite pentru a pregăti temelia Vieții
de Apoi și cele necesare fericirii din aceasta,
le vei transforma în ceva urât, demn doar de
a deschide porțile Iadului.
Iar în ceea ce privește vânzarea… Oare
este un lucru atât de dificil încât mulți
oameni se feresc de aceasta? Nu, cu
siguranță, nicidecum, nu este deloc greu.
Pentru că sfera celor permise este largă și
satisface dorințele. Și nu are rost să intri în
ceva interzis. Pentru că obligațiile divine
sunt ușoare și puține. Să fii supus și soldat
al lui Allah este o onoare atât de mare și de
plăcută încât nu poate fi descrisă. În ceea ce
privește îndatorirea, ea trebuie începută și
îndeplinită precum un soldat, în numele lui
Allah; trebuie să dai și să iei pentru Allah și
să acționezi în limitele Legii Lui și astfel ar
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trebui să-ți regăsești liniștea, iar în caz că
săvârșești un păcat va trebui să ceri iertare,
implorând:
”O, Doamne! Iartă-ne nouă greșelile
noastre și acceptă-ne ca robi ai Tăi. Și fă-ne
pe noi demni de amanetul Tău până în
momentul în care Ți-l vom înapoia. Amin!”
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AL ȘAPTELEA CUVÂNT

Dacă dorești să înțelegi cât de
valoroase sunt cele două taine din versetul:

ِ ِ” اَامْنت بEu cred în Allah și în Ziua
اهلل َو بِالْيَ ْوِم اآل ِخ ِر
ُ َ

de Apoi”, - care rezolvă secretul ascuns al
universului și deschide ușa fericirii pentru
spiritul uman, dacă vrei să știi cât de
folositoare și de vindecătoare sunt cele două
medicamente - încrederea în Creator cu
răbdare și implorarea și adresarea de rugi cu
smerenie și mulțumire către Înzestrătorul
său-, dacă vrei să știi că ascultarea Coranului,
conformarea la învățăturile sale, efectuarea
rugăciunilor prescrise precum și renunțarea
la păcatele majore sunt bilete importante,
valoroase și strălucitoare, și dacă vrei să știi
că ele reprezintă provizii pentru Lumea de
Apoi și lumină pentru mormânt, atunci
ascultă și acordă atenție acestei pilde:
Odată un soldat aflat pe câmpul de
luptă și de examinare s-a aflat în fața unei
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situații îngrozitoare de câștig și pierdere,
după cum urmează:
El a fost rănit, având două răni foarte
adânci, atât în stânga cât și în partea dreaptă,
iar în spatele lui era un leu imens care
aștepta să-l atace. În fața lui era o
spânzurătoare, care îi spânzura pe toți cei
dragi lui. Îl aștepta și pe el. Ba mai mult,
trebuia să pornească la un drum lung, căci
fusese exilat. Lăsat în această situație lipsită
de soluții, în timp ce își pierduse orice
speranță, din partea dreaptă apăru o
persoană cu fața luminoasă, iubitoare de
bine, precum Khidr20, care i-a spus:
”Nu deznădăjdui! Îți voi spune două
secrete apoi te voi învăța. Dacă le vei folosi
bine, leul va deveni un cal care te va sluji, iar
spânzurătoarea se va transforma într-un
leagăn pentru plăcerea și bucuria ta. De
asemenea, îți voi da și două medicamente.
Dacă le folosești bine, cele două răni urât
mirositoare se vor transforma în două flori
20

Omul înțelept menționat în sura Al-Kahf, trimis de Allah la
profetul Moise (Pacea fie asupra sa!) pentru a-l înveța ceea ce nu
știa.

60

frumoase denumite trandafirii frumos
mirositori ai lui Muhammed (Pacea și
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Mai
mult, îți voi da și un bilet. Cu acesta vei
putea face călătoria unui an într-o zi, ca și
cum ai zbura. Și, dacă nu mă crezi, poți
experimenta puțin și vei înțelege că este
adevărat.” Într-adevăr a experimentat puțin
și a dovedit că este adevărat.
Așa este, eu, adică acel Said
neputincios, afirm că este adevărat. Pentru că
am experimentat puțin și am văzut că este
adevărat.
Deodată, din partea stângă a venit un
om depravat, precum Satana, bețiv, înșelător,
aducând cu el podoabe, multe ornamentate,
fantezii și băuturi îmbătătoare și oprindu-se
în fața lui i-a spus:
”Hei, prietene! Vino să ne îmbătăm și
să ne distrăm împreună! Să ne uităm la fețele
acestor fete frumoase! Și să ascultăm această
muzică plăcută! Și să mâncăm din aceste
mâncăruri delicioase!”
Întrebare: Ha ha!... Ce spui de citești în
șoaptă?
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Răspuns: Un secret.
–
Lasă-te de aceste lucruri fără
noimă!... Să nu ne stricăm cheful.
Întrebare: Ha! Ce ai în mâini?
Răspuns: Un medicament.
–
Aruncă-l. Ești sănătos. Ce ai?
Este timpul pentru aplauze.
Întrebare: Ha! Ce este acea foaie cu
cinci semne pe ea?
Răspuns: Un bilet. Un certificat de
posesiuni.
– ”Rupe-l. Ce ne trebuie nouă o
călătorie pe așa o vreme frumoasă de
primăvară”, a spus. A încercat să-l convingă
prin toate trucurile. Până când acel om
deznădăjduit a început să se încline puțin
spre el. Da, omul se poate înșela. Și eu am
fost păcălit de un astfel de înșelător.
Dintr-o dată, din partea dreaptă s-a
auzit un zgomot precum fulgerul, care a
spus: ”Să nu cumva să te lași păcălit! Și
spune-i acelui înșelător: „Dacă poți să ucizi
leul din spatele
meu, să anulezi
spânzurătoarea din fața mea, să-mi vindeci
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rănile din stânga și din dreapta, să oprești
călătoria pe care o am de făcut, să găsești o
soluție la toate acestea, arată-le, să vedem,
fă-le! Atunci poți să-mi spui: Vino să ne
distrăm! Dacă nu poți să faci acestea, atunci
taci, o, prostănacule! Să dăm ascultare la ceea
ce are de spus acel om trimis din Cer,
asemenea lui Khidr (Pacea fie asupra sa!)”.
Privește, o, sufletul meu care ai râs în
tinerețe și acum plângi de râsul tău! Să
știi!... Acel soldat neputincios ești tu și
omenirea.
Leul
reprezintă
soarta.
Spânzurătoarea reprezintă moartea, sfârșitul
și despărțirea, astfel încât, odată cu
schimbarea zilei și a nopții, fiecare prieten își
ia rămas bun și se pierde. Iar cele două răni,
una este slăbiciunea omenească, fără limite și
deranjantă, iar cealaltă este sărăcia
omenească, dureroasă și fără sfârșit. Exilul și
drumeția reprezintă lunga călătorie a
examinării, care trece prin lumea spiritelor,
prin pântec și din copilărie până la bătrânețe,
prin
lumea
mormântului
și
lumea
intermediară (Berzah), înviere și prin
trecerea peste Pod (Sirat).
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Cât despre cele două taine, ele sunt
credința în Allah și credința în Ziua de Apoi.
Într-adevăr, moartea împreună cu acele taine
sacre ia forma unui cal supus ție și a unui
burak21 care duce dreptcredinciosul din
închisoarea acestei lumi în grădinile
Paradisului și la fericirea divină. Și aceasta
pentru că oamenii care au credința completă,
după ce au văzut adevărul morții, au iubit-o.
Dinainte de a-i ajunge moartea, au dorit să
moară.
Și prin taina credinței în Allah,
trecerea timpului (care este și declin și
separare, și moarte și spânzurătoare) ia
formă de mijlocire, de observare și de
contemplare, cu plăcere perfectă, la minunile
proaspete, multicolore și diferite ale
Creatorului ei Măreț, la broderiile minunate
ale Puterii Sale și la manifestările Milei Sale.
Este adevărat, atunci când oglinzile care
reflectă culorile luminii soarelui sunt
21

Un animal supranatural, ce are mărimea între cal și măgar.
Acest animal a fost trimis de Allah pentru a-l conduce pe
profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) din Mekka până la Moscheia Al-Aksa din Ierusalim,
într-un timp foarte scurt.
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schimbate și reînnoite și când imaginile
filmului sunt schimbate, se formează scene
mai plăcute și mai frumoase. Unul dintre
cele două medicamente este încrederea,
răbdarea. Să te bazezi pe Puterea Creatorului
și să ai încrederea în înțelepciunea Lui. Nu-i
așa?
Așa este. Cum poate să mai simtă frică
omul care se bazează, având în posesie
biletul neputinței, pe Stăpânul Lumii,
Posesorul comenzii: كو ُن
ُ َ” ُك ْن فَيFii. Și este!”22.
Căci el, în momentul celei mai grele situații,
se bazează, cu liniște sufletească, pe Domnul
Cel Îndurător, spunând:

اِنَّا لِلَّ ِه ِو اِنَّا اِلَْي ِه َر ِاجعُو َن

”Noi suntem ai lui Allah, și noi la El ne
întoarcem!”23. Într-adevăr, un om care-L
cunoaște pe Allah simte plăcere în neputință,
în frica față de Allah. Da, există plăcere în
frică. Dacă un copil de un an ar avea
suficientă ințeligență și i s-ar adresa
întrebarea:

22
23

Coran, Sura Al-Baqara: 117
Coran, Sura Al-Baqara: 156
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”Ce este cel mai gustos și mai dulce
pentru tine?” Poate va spune: ”Să-mi înțeleg
neputința și slăbiciunea și, fiindu-mi frică de
lovitura dulce a mamei, să mă refugiez la
pieptul ei blând.” Dar compasiunea tuturor
mamelor este o manifestare strălucitoare a
Milei Divine. Și asta din cauză că oamenii
înțelepți au găsit o așa dulceață în neputință
și în frica față de Allah, încât se delasă de
orice putere și forță și se refugiază la Allah,
prin neputința lor. Ei au făcut din frică și
neputință un mijlocitor pentru ei.
Cel de-al doilea medicament este
implorarea și ruga, prin aducerea de
mulțumiri și convingere, și bazarea pe
milostenia Înzestrătorului Îndurător. Nu-i
așa? Așa este, cum poate sărăcia și nevoia să
fie dureroase și grele pentru un musafir al
Celui Generos, Magnific, Cel care face toată
suprafața
pământului
o
masă
a
binecuvântărilor și face din primăvară o
grădină de flori, pe care o așează pe acea
masă? Poate că sărăcia și nevoia iau forma
unei pofte plăcute. Va munci să-și crească
sărăcia, precum își crește apetitul. Și asta
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pentru că oamenii înțelepți se mândresc cu
sărăcia. (Să nu mă înțelegeți greșit! Aceasta
înseamnă să-ți dai seama de sărăcia omului
înaintea lui Allah și să-L implori pe El și nu
să te mândrești cu sărăcia și să apari în fața
oamenilor, sub forma unui cerșetor).
Cât despre bilet și dovadă, acestea
sunt îndeplinirea obligațiilor religioase și în
primul rând a rugăciunilor și delăsarea
păcatelor majore.
Nu-i așa?
Așa este! Conform consemnului
tuturor specialiștilor, a martorilor și a celor
care au deslușit și au trăit tainele vieții este
cert că proviziile și armamentul, lumina și
strălucirea în drumul cel lung și întunecos
spre eternitate nu pot fi dobândite decât prin
conformarea la legile prescrise de Coran și
oprirea de la cele înterzise de el.
În caz contrar, arta și filosofia, știința și
averea nu valorează nimic pe acest drum.
Luminile lor ajung până la ușa mormântului.
Privește, o, sufletul meu leneș!
Cât de simple și cât de ușoare pot fi
îndeplinirea celor cinci rugăciuni obligatorii
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și delăsarea celor șapte păcate mari!
Rezultatul, roadele și foloasele lor sunt
multe, mari și importante. Dacă ai minte și
dacă nu ți-a fost perturbată, le poți înțelege.
Și spune diavolului și acelui om care te
încurajează să faci stricăciune și desfrâu:
”Dacă poți să omori moartea și să
nimicești lumea și să reduci neputința și
sărăcia omenirii și dacă găsești o soluție să
închizi ușa mormântului, atunci spune, să
ascultăm. Dacă nu, taci!... Coranul citește
universul în vasta moschee a creației. Să-l
ascultăm!... Să fim iluminați cu lumina
lui… Să acționăm prin călăuzirea lui… Să-l
citim constant… Da, Coranul este
Cuvântul… Coranul este cel care este
Adevărul și vine de la Adevăr și spune
adevărul și arată adevărul și împrăștie
înțelepciunea luminii…”
O, Allah! Luminează-ne nouă inimile
cu strălucirea credinței și a Coranului. O,
Allah! Fă-ne să ne fie de ajuns nevoia de Tine
și nu ne sărăci prin lipsa nevoii de Tine.
Ne-am eliberat de forța și puterea noastră și
ne-am bazat pe Tine și ne-am refugiat la forța
și puterea Ta. Și fă-ne pe noi dintre cei care
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se încred în Tine. Și nu ne lăsa la aprecierea
noastră. Și protejează-ne cu protecția Ta. Și
îndură-te de noi și de dreptcredincioși și de
dreptcredincioase.
Și
Pacea
și
Binecuvântarea Ta fie asupra robului Tău,
Muhammed, Profetul Tău, Alesul Tău,
Apropiatul Tău, frumusețea Creației Tale, cel
mai Nobil dintre creațiile Tale, cel aflat în
grija Ta, soarele Călăuzirii Tale, glasul
Dovezii Tale, exemplul Îndurării Tale,
strălucirea creației Tale, onoarea creațiilor
Tare, felinarul Unicității Tale între toate
creațiile Tale, dezvăluitorul tainei creațiilor
Tale, ghidul Supremației Divinității Tale,
transmițătorul
lucrurilor
plăcute
Ție,
cunoscătorul comorilor Numelor Tale,
învățătorul
robilor
Tăi,
traducătorul
versetelor Tale, oglinda frumuseții Divinității
Tale și iubitul Tău, Trimisul Tău, pe care l-ai
trimis ca îndurare pentru toate lumile. Și
asupra familiei, tuturor companionilor și
asupra fraților lui, profeți și trimiși și asupra
îngerilor Tăi, cei apropiați și asupra robilor
Tăi cei adevărați. Amin!
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AL OPTULEA CUVÂNT

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
﴾ وم
ْ ﴿ اَهللُ لَ اِلَ َه اِلَّ ُه َو
ُ ُّاْلَ ُّ ُّي الْ َقي
ِْ ِ﴿ اِ َّن الدين َِْن َد اهلل
﴾ ال ْس َل ُم
َ
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) ”Nu există altă divinitate în afară de
Allah...” 24 , ”Unica religie acceptată de Allah
este Islamul...” 25.
Dacă vrei să înțelegi această viață,
sufletul uman din cadrul ei, rolul și
importanța religiei pentru om, faptul că
fără religia adevărată lumea se află ca
într-o închisoare, că omul fără credință
este cea mai ghinionistă creație, că
expresiile ُ” يَ ا اَهللO, Allah” și ُلَ اِلَ هَ اِلَّ اهلل
”Nu există altă divinitate în afară de Allah”
24
25

Coran, Sura ‘Al ’Imran: 3
Coran, Sura ‘Al ‘Imran: 19
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dezleagă
secretul
Universului
și
îl
salvează pe om de întuneric, citește
această pildă și ia aminte:
De demult, doi frați pornesc
împreună într-o călătorie lungă. La un
moment dat, drumurile se despart. La
capătul drumurilor au văzut un bărbat
serios pe care l-au întrebat: ”Care drum
este mai bun?”
Acesta le-a răspuns: ”Pe drumul
din dreapta veți da de un sistem care
funcționează după o lege și aveți
obligația să vă conformați acesteia. Cu
toate acestea, pe lângă această greutate,
vă veți simți în siguranță și în liniște. Pe
drumul din stânga veți putea face tot ce
doriți, în mod liber. Însă pe lângă
această libertate, veți da de pericole și de
greutăți. Alegerea este a voastră!”
După ce a dat ascultare acestuia,
cel care avea un comportament frumos,
spunând:

ِ” تَوَّك ْل ت َلَ ى اهللEu mă încred în
َ ُ َ

Allah”26, a luat-o pe drumul din dreapta.
26

Coran, Sura Hud: 56
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Acesta a fost de acord cu legea și cu
aplicarea ei. În ceea ce-l privește pe cel
naiv, care avea și un comportament
necuviincios, a ales s-o ia pe drumul din
stânga, doar pentru că putea să facă ceea
ce dorea. Acum să vedem, folosindu-ne
imaginația, ce s-a întâmplat cu acest om
care a ales să meargă pe un drum, care
aparent era ușor, dar, de fapt, era greu.
Acest
om,
traversând
ape
și
munți, ajunse într-un deșert. Deodată
auzi un sunet îngrozitor. Văzând că un
leu fioros vine spre el să-l atace, o luă la
fugă. În drumul lui întâlni o fântână
seacă, adâncă de șaizeci de metri și se
aruncă în ea. Alunecă până la jumătatea
fântânii, unde brațele i se agățară de un
pom care avea două rădăcini ce
străpunseseră pereții fântânii. Pe cele
două rădăcini se aflau doi șobolani care
le rodeau, unul negru și unul alb. Privi
în sus observă că leul veghează la gura
fântânii, precum un paznic. Apoi privi
în jos văzu un balaur îngrozitor, aflat la
treizeci de metri, care își apropiase capul
de piciorul bărbatului. Gura balaurului
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era lată cât gura fântânii. Uitându-se la
pereții
fântânii
văzu
că
fuseseră
împrejmuiți de insecte atacatoare și
dăunătoare.
Uitându-se
la
capătul
pomului văzu că acesta era un smochin.
Însă, într-un mod curios, în acest pom se
aflau fructe de mai multe feluri, de la
nuci până la rodii.
Dar acest om, din pricină că era
naiv și lipsit de judecată, nu înțelesese
că acest lucru nu era normal. Căci astfel
de lucruri nu pot fi întâmplătoare. În
astfel de lucruri uimitoare se află
secrete misterioase. Mai mult, el nu își
dăduse seama că în spatele acestor
acțiuni trebuie să fie cineva puternic.
În timp ce inima, sufletul și
mintea acestuia se văitau și se plângeau
de această situație dureroasă, partea
negativă din sufletul său, ignorând
gravitatea momentului și acoperindu-și
auzul de la plânsetul sufletului și a
inimii, de parcă nu se întâmplase nimic,
se păcăli de unul singur și, ca și când
s-ar afla într-o livadă, începu să
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mănânce din fructele acelui pom, unele
dintre ele fiind chiar otrăvitoare.
Într-o
relatare
sacră27,
Allah
Preamăritul

a

spus:

ِ اَنَ ا َِْن َد عَ ن ََْب ِدي

”Părerea mea despre robul meu este în
funcție de părerea lui despre Mine”. Adică:
”Eu îl voi trata pe robul Meu în funcție
de cum Mă va cunoaște el pe Mine.”
Așadar, acest bărbat ghinionist,
din pricina negativismului și a lipsei de
judecată, a considerat aparențele ca fiind
adevărate. Astfel el a fost, este și va fi
tratat în acest mod. Nici nu poate muri,
pentru a scăpa și nici nu poate trăi, ci se
află
într-un
chin
continuu.
Acum,
pentru a afla situația celui de-al doilea
frate, îl vom lăsa pe cel ghinionist în
această situație de chin după care vom
reveni la el.
Omul cel binecuvântat și înzestrat
cu rațiune a pornit la drum, însă nu a
suferit la fel ca primul, pentru că el avea
27

Hadis Kudsi - relatările Profetul Muhammed (Pacea și
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), având sensul de la Allah
și cuvintele de la el.
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un
comportament
frumos,
gândea
pozitiv și avea imaginații plăcute. Își
conferea liniște lui însuși. Mai mult, nu
trecea prin momente deranjante și grele,
căci el cunoaștea legea, se conforma
acesteia și astfel era tratat cu înțelegere și
își continua drumul în siguranță și în
libertate.
A mers până a ajuns la o grădină,
în care a găsit atât flori și fructe plăcute,
cât și lucruri urâte din pricina lipsei de
îngrijire. Asemenea lui, intrase și fratele
său într-o astfel de grădină, însă fiind
ghinionist și atras de cele urâte, i se făcu
greață și ieși din ea, fără să se
odihnească nici măcar o clipă. În ceea
ce-l privește pe cel bun, acționând după
regula ”Ia partea bună a lucrurilor”,
nici nu s-a uitat la lucrurile urâte. Ba
chiar, s-a folosit de lucrurile bune și,
după ce s-a odihnit, și-a continuat
drumeția.
Apoi, și acesta ca și primul, a
ajuns într-un deșert imens. Deodată a
auzit glasul unui leu care îl ataca. S-a
speriat, însă nu la fel ca primul, pentru
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că,
gândindu-se
pozitiv,
și-a
spus:
”Acest deșert are si el un stapân și este
posibil ca acest leu să fie în slujba acelui
stăpân” și și-a controlat sentimentele. Cu
toate acestea a luat-o la fugă și s-a
aruncat într-o fântână seacă, adâncă de
șaizeci de metri. La fel ca și fratele său, a
rămas suspendat cu mâinile de un pom,
la mijlocul fântânii. Atunci a observat că
două animale rod rădăcina celor două
tulpini. Uitându-se în sus văzu leul și
uitându-se în jos văzu balaurul. Din
cauza
acestei
situații
groaznice
se
speriase și el, asemenea fratelui său, însă
nu la fel de tare, căci înțelepciunea lui îl
făcu să gândească pozitiv și astfel vedea
partea bună a celor întâmplate.
Datorită acestui fapt s-a gândit că:
”Aceste lucruri ieșite din comun au
legătură între ele. Mai mult, se vede că
ele
acționează
în
numele
unui
conducător. Atunci înseamnă că cele
întâmplate au la bază o taină. Da,
acestea se află sub ordinele unui stăpân
nevăzut. Așadar, eu nu sunt singur, căci
acel stăpân mă privește pe ascuns, mă
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încearcă și mă cheamă, aducându-mă
într-un loc cu un scop anume”.
Această temere plăcută și gândire
pozitivă, trezindu-i curiozitatea, îl făcu
să se întrebe: ”Oare cine este cel care,
vrând să mă facă să-l cunosc, mă
încearcă, ducându-mă cu un anumit
scop pe acest drum?”
Apoi curiozitatea de a-l cunoaște
pe deținătorul acestei taine trezește în el
o dragoste față de acesta. Iar această
dragoste îi sporește dorința de a desluși
taina. La rândul ei, această dorință dă
naștere la voința de avea o atitudine
plăcută, care să-l mulțumească și să-l
bucure pe deținătorul secretului.
Apoi,
uitându-se
spre
vârful
pomului, află că este un smochin. Însă în
vârful ei se aflau roadele a mii de pomi.
În acel moment scăpă de frică, pentru că
el era sigur că acest pom de smochin era
doar o listă, un catalog, o prezentare.
Acel stăpân nevăzut a agățat în acel
pom, într-un mod tainic și miraculos,
acele mostre de roade din livadă. Ba mai
mult, se pare că el a înfrumusețat acel
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pom pentru musafirii lui, însemnând
roadele care pot fi mâncate, căci altfel un
singur pom nu poate da roadele a mii de
pomi.
Apoi a început să se roage cu
ardoare, până ce i s-a dat cheia tainei.
Astfel a strigat:
”O, tu, stăpân al acestor locuri!
Am rămas la voia ta! Mă adăpostesc la
tine și sunt în slujba ta. Vreau să te
mulțumesc și să te cunosc!”
Deodată, după această frumoasă
rugă, pereții fântânii s-au crăpat și s-a
deschis o ușă către o grădină curată și
frumoasă. Poate că gura balaurului s-a
transformat în acea ușă. Atât leul, cât și
balaurul,
s-au
transformat
în
doi
slujitori, care l-au invitat pe om în
grădină.
Ba
chiar,
acel
leu
s-a
transformat într-un cal măreț aflat în
slujba lui.
Așadar, o, tu, sufletul meu leneș!
O, tu, tovarăș imaginar!
Haideți să comparăm atitudinile
celor doi și să vedem și să aflăm cum
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binele aduce după el numai bine, iar
răul atrage răul.
Uitați-vă: călătorul ghinionist care
a ales drumul din stânga tremura tot
timpul de frică să nu ajungă în gura
balaurului. Cel norocos a fost invitat
într-o grădină plină cu fructe. Mai mult,
celui ghinionist i se rupea inima din
cauza durerii mari și a fricii puternice.
Cel norocos a trecut peste situațiile ieșite
din comun, luând o învățătură din ele, o
teamă dulce și o cunoaștere plăcută. Cel
ghinionist se afla în chinuri din cauza
deznădejdii și a singurătății. Cel norocos
simțea plăcerea prieteniei, a speranței și
a dorinței. Ba chiar, cel ghinionist se
considera a fi precum un condamnat în
fața atacului bestiei sălbatice. Iar acel
norocos
era
musafirul
onorat
al
Stăpânului Generos și se bucura de
uimitoarele servicii puse la dispoziția sa.
Cel ghinionist își grăbea pedeapsa prin
savurarea fructelor aparent gustoase,
dar, de fapt otrăvitoare, căci acele fructe
nu erau decât niște mostre. I se permite
gustarea pentru a le râvni pe cele
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originale și astfel să devină clientul lor.
Căci nu se permite să le înghită, precum
fac animalele. Cel norocos le degustase,
înțelesese situația și astfel amânase
consumul lor și simțea plăcere, prin
așteptare. Cel ghinionist se nedreptățise
pe sine. În viziunea lui, un adevăr
frumos precum ziua și o responsabilitate
atât de strălucitoare se transformase, din
cauza lipsei de viziune, într-o iluzie
întunecoasă și luase forma Iadului. El nu
era îndreptățit la compasiune și nici nu
avea dreptul să se plângă de cineva.
De exemplu, așa cum un om care
se află într-o grădină frumoasă, în
mijlocul prietenilor, într-o zi de vară, în
loc să se distreze, profitând de acea
situație, el, îmbătându-se cu băuturi
mizerabile, își imaginează că se află în
mijlocul
iernii,
printre
monștri,
înfometat, gol și începe să țipe și să
plângă. Ca urmare, acesta nu are dreptul
la
compasiune,
ba
mai
mult,
se
nedreptățește
pe
el
însuși
și
își
desconsideră
prietenii,
văzându-i
precum monștrii. Așa și acest ghinionist,
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este asemenea acestui om. Cel norocos
vede adevărul. Adevărul este frumos. Să
înțelegi frumusețea adevărului înseamnă
să aduci respect pentru desăvârșirea
posesorului adevărului și să fii demn de
îndurarea lui.
Astfel înțelepciunea din ”Binele
de care ai parte îți vine de la Allah, iar
răul care te lovește îți vine de la tine
însuți”28
scoate
în
evidență
taina
Coranului. Și dacă vei compara astfel de
diferențe precum acestea, vei înțelege că
partea rea a sufletului primului călător îi
pregătise un Iad spiritual. În timp ce
intenția
bună
și
pozitivismul,
comportamentul
frumos
și
gândirea
corectă a celuilalt îl condusese spre un
bine, spre o bucurie, spre o virtute și un
câștig strălucit.
O, sufletul meu! O, tu, cel care
împreună cu sufletul meu, dai ascultare
acestei povestiri!
Dacă nu vrei să fii asemenea
celui ghinionist și dacă vrei să fii
28
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asemenea
celui
norocos,
ascultă
Coranul și supune-te poruncilor lui.
Apropie-te de el și pune în practică
învățăturile lui.
Dacă ai înțeles adevărurile acestei
pilde vei putea vedea în ea adevărurile
despre religie, viață, om și credință. Eu ți
le voi spune pe cele mai importante,
rămânând ca pe celelalte să le deduci tu.
Uite, privește! Referitor la cei doi,
unul
dintre
ei
reprezintă
sufletul
dreptcredincios și inima iubitoare de
bine, iar celălalt reprezintă sufletul
necredincios și inima iubitoare de rău. În
ceea ce privește cele două drumuri, cel
din dreapta este calea Coranului și a
credinței, iar cel din stânga este calea
nesupunerii și a necredinței. În ceea ce
privește grădina din drum, ea reprezintă
această viață temporară în care se
găsește atât binele cât și răul, atât cele
neprihănite cât și cele prihănite. Și cel
înzestrat cu rațiune este cel care
acționează pe baza principiului:
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ص َفا َد ْ َام ا َك َد ْر
َ ” ُخ ْذ َام اIa ceea ce este pur și

lasă ceea ce este murdar” și merge cu
inima liniștită. În ceea ce privește
deșertul, el este acest pământ și această
viață. Leul reprezintă moartea și ceasul
fiecăruia. Iar fântâna reprezintă trupul
omului și timpul din această viață. În
ceea ce privește adâncimea de șaizeci de
metri, ea reprezintă vârsta medie de
viață. Pomul reprezintă timpul de viață
rămas și sursa vieții. În ceea ce privește
cele două animale, cel alb și cel negru,
ele reprezintă ziua și noaptea. Balaurul
reprezintă gura mormântului care este
calea și poarta spre Viața de Apoi. Însă
această gură este pentru dreptcredincios
o poartă care se deschide dinspre
închisoare spre grădină. În ceea ce
privește
insectele
dăunătoare,
ele
reprezintă încercările din această viață.
Însă ele sunt pentru dreptcredincios
avertizări plăcute din partea divinității.
Referitor la roadele din pom, acestea
sunt binecuvântările lumești pe care
Stăpânul Generos le-a prezentat ca niște
83

mostre ale binecuvântării din Lumea de
Apoi, care atrag atenția și care îi cheamă
pe doritorii roadelor din Rai. Iar faptul
că acel pom a dat roade diferite este o
dovadă a Puterii și Măreției Absolute a
Divinității.
Pentru că ”Să dai viață tuturor
lucrurilor dintr-un singur lucru”, adică
să faci din același pământ toate aceste
legume și fructe și să creezi din aceeași
apă toate viețuitoarele, să faci să trăiască
toate viețuitoarele, bazându-se doar pe o
simplă hrană, și pe lângă toate acestea,
”Să faci din toate un singur lucru”,
adică diferitele feluri de hrană să se
transforme într-o carne specifică și să
formeze
o
piele
protectoare,
fără
îndoială că acestea sunt o artă ce nu
poate fi imitată, a Celui Unic și Absolut,
a Stăpânului Etern. Într-adevăr, ca toate
lucrurile să fie unul singur, iar unul
singur să fie toate, este o minune
atribuită numai Creatorului lucrurilor
și a Celui Atotputernic.
În ceea ce privește acea taină, ea este
secretul înțelepciunii creației care se
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deslușește prin secretul credinței. Iar cheia
este expresia:

* وم
ْ يَا اَهللُ * لَ اِلَ َه اِلَّ اهللُ * اَهللُ لَ اِلَهَ اَِّل ُه َو
ُ ُّاْلَ ُّ ُّي الْ َقي

”O, Allah! * Nu există altă divinitate în afara lui
Allah! * El este Allah, nu există altă divinitate în
afara Lui, El este Cel Viu și Statornic”.
În ceea ce privește transformarea
gurii acelui balaur într-o ușă a grădinii,
aceasta este o dovadă a faptului că:
Așa cum mormântul este pentru
cei rătăciți și tăgăduitori o ușă care duce
către o temniță înfricoșătoare și îngustă
asemenea
stomacului
balaurului
este
totodată și o ușă pentru cei apropiați
Coranului și pentru dreptcredincioși,
care îi scapă de temnița aceastei vieți,
ducându-i în grădina veșnică, din locul
examinării în grădina Paradisului și este
o ușă care se deschide dinspre greutățile
vieții spre Îndurarea Celui Milostiv. Iar
transformarea până și a acelui leu
sălbatic într-un slujitor prietenos și
într-un cal supus dovedește faptul că
moartea reprezintă pentru cei rătăciți o
despărțire dureroasă și eternă de toți
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apropiații, ba mai mult, reprezintă
pentru ei o expulzare din propriile
paradisuri
mincinoase
lumești
în
închisoarea mormântului, într-un mod
sălbatic și singuratic. Iar pentru cei
călăuziți și apropiații Coranului este un
prilej de a-i întâlni pe cei dragi, care au
plecat pe cealaltă lume. Mai mult, este
un prilej pentru ei să locuiască în
adevărata lor patrie și pentru a primi
eterna fericire. Este o invitație lansată în
temnița
lumească
pentru
grădina
Raiului. Este o răsplată din partea
Dărniciei Celui Milostiv pentru faptele
lor. Este o stare de permisiune de la
povara
cerințelor
lumești.
Este
o
eliberare de la învățarea și punerea în
practică a ritualurilor și a încercărilor.
Concluzie: oricine își face din
această viață trecătoare un scop, chiar
dacă se află aparent în Rai, el este în
Iad. Iar oricine își dorește Viața de
Apoi cu devotament, el va obține
fericirea în ambele lumi. Oricât de grea
ar fi viața lumească, el o tratează cu
înțelegere,
suportă
greutățile
și
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mulțumește cu deplină răbdare pentru
că vede această situație ca fiind o sală de
așteptare spre Paradis.
O, Allah, fă-ne pe noi din cei care
vor avea parte de fericire și de salvare,
dintre cei apropiați Coranului și dintre
cei dreptcredincioși! Amin! O, Allah,
Pacea și binecuvântarea Ta fie asupra
Profetului Muhammed și asupra familiei
și companionilor lui, tot de atâtea ori de
câte ori sunt numărul literelor Coranului
care îi formează toate cuvintele și care
sunt
reprezentate,
cu
voia
Celui
Milostiv, în oglinzi ale undelor de aer, la
recitarea fiecărui cuvânt din el, de către
fiecare recitator, de la revelarea lui până
la sfârșitul lumii și ai milă de noi și de
părinții noștri și de toți dreptcredincioșii
și dreptcredincioasele, tot de atâtea ori,
prin Mila Ta, (O), Cel mai Milos dintre
cei milostivi. Amin! Și Laudă lui Allah,
Stăpânul Lumilor!
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AL NOUĂLEA CUVÂNT

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
ِ
ِ ِ
اْلَ ْم ُد ِف
ْ ُصبِ ُحو َن * َو لَه
َ ي ُتُْ ُسو َن َو ح
َ ﴿ فَ ُسْب َحا َن اهلل ح
ْ ُي ت
ِ السمو
ِ
ِ
ِ ات َو ْالَْر
﴾ ي تُظْ ِه ُرو َن
َ ض َو ََشيّاً َو ح
َ َ َّ
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) “Aduceţi, aşadar, slavă lui Allah,
când vine seara pentru voi şi când vă treziţi
dimineaţa! Slavă Lui în ceruri şi pre pământ –
atât înainte de asfinţit, cât şi când sunteţi în
mijlocul zilei!”29 .
O, prietene, mă întrebi despre
înțelepciunea alocării unor ore specifice
pentru fiecare dintre cele cinci rugăciuni
zilnice. În cele ce urmează voi aminti doar
una dintre toate aceste înțelepciuni.
Într-adevăr, așa cum fiecare timp
pentru rugăciune marchează începutul unei
29
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importante schimbări, ea fiind și o oglindă
pentru măreția puterii divine și o reflecție a
totalității binefacerilor divine din cadrul
acelei puteri, tot rugăciunea, care înseamnă
aducerea de mulțumiri și preamăriri către
Cel Puternic, Deținător al Măreției, a fost
poruncită în special în acele timpuri ca
mulțumire și laudă pentru binefacerile fără
număr care s-au adunat între două timpuri
(de rugăciune).
Pentru a înțelege un pic acest sens
subtil și profund trebuie să dăm ascultare,
împreună cu propriul meu suflet, la
următoarele ”Cinci puncte”.
PRIMUL PUNCT: Sensul rugăciunii
este de a-I aduce laude, mulțumiri și de a-L
preamări pe Allah Preamăritul. Adică a-I
aduce preamăriri lui Allah datorită Măreției
Lui prin vorbe și fapte, spunând
”Subhanallah” (Slavă lui Allah!) și a-I aduce
premăriri lui Allah datorită Perfecțiunii Lui
prin vorbe și fapte, spunând ”Allahu Ekber”
(Allah este Cel mai Mare), iar datorită
Frumuseții Lui, a-I mulțumi cu sufletul, cu
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limba și cu trupul, spunând ”Elhamdulillah”
(Laudă lui Allah!).
Aceasta
înseamnă
că
lauda,
preamărirea și slava sunt precum semințele
rugăciunii. Din acest motiv, aceste trei
lucruri le întâlnim în fiecare parte a
rugăciunii, în toate mișcările și în toate
cuvintele. Mai mult, pentru a sublinia și a
evidenția acest sens al rugăciunii, aceste
cuvinte binecuvântate sunt repetate de
treizeci și trei de ori după îndeplinirea
rugăciunii. Astfel sensul rugăciunii este
confirmat de finalul ei, precum un rezumat.
AL DOILEA PUNCT: Sensul adorării
este acela că, în Tribunalul Divin, robul
văzându-și
propriile
greșeli,
lipsuri,
slăbiciuni și sărăcii, se prosternează (face
sejde) cu dragoste și uimire înaintea
Perfecțiunii, Îndurării Divine și a Puterii
Stăpânului Etern. Așa cum Măreția
Divinității implică adorare și supunere, la fel
și Puritatea Divinității implică, de asemenea,
recunoașterea greșelilor de către rob și
declararea, prin rostirea preamăririi ”Laudă
lui Allah”, că Domnul său este lipsit de orice
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fel de cusur și este înălțat deasupra tuturor
ideilor false ale oamenilor rătăciți și este
îndepărtat de toate defectele din acest
univers.
De
asemenea,
Puterea
Divină
desăvârșită implică ca robul, acceptându-și
propria slăbiciune, precum și neputința
celorlalte creaturi, să spună cu devotament și
uimire ”Allahu Ekber” (Allah este Cel mai
Mare) în fața Măreției Creației și Puterii
Creatorului Etern și să ceară adăpost și să se
încreadă în El, prin a sta în poziția de
aplecare (ruku) cu modestie și supunere
deplină.
De asemenea, bogăția nemărginită a
Milosteniei Divine implică ca robul,
recunoscând cu umilință atât propria sărăcie
și propriile nevoi, cât și a celorlalte creaturi,
să susțină prin rugi și să proclame
binefacerile și darurile Domnului său prin
mulțumiri și laude, rostind ”Elhamdulillah”
(Laudă lui Allah!).
Așadar, înseamnă că rugăciunea a fost
poruncită de către Divinitate tocmai pentru
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că vorbele și mișcările din timpul rugăciunii
cuprind aceste sensuri.
AL TREILEA PUNCT: Așa cum omul
este un exemplu minuscul al acestei lumi și
așa cum Sura Al-Fatiha este o exemplificare
strălucitoare a gloriosului Coran, tot așa și
rugăciunile prescrise sunt un index
cuprinzător și luminos al tuturor ritualurilor
de adorare și o hartă sacră care punctează
toate felurile de adorare ale tuturor
creaturilor.
AL PATRULEA PUNCT: Așa cum
axele unui ceas care socotesc secundele,
minutele, orele și zilele unei săptămâni se
uită unele la altele, fiecare fiind exemplu
pentru celălalt și fiecare funcționând în
funcție de celălalt, tot așa și alternanța zilei și
a nopții care este precum secundele acestei
lumi, anii care socotesc minutele, etapele
vieții omului care socotesc orele și epocile
care socotesc zilele, privesc una la alta, sunt
exemplu una pentru cealaltă, fiecare
funcționează în funcție de cealaltă și își
reamintesc una de cealaltă. Acestă viață
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lumească
este
un
ceas
măreț
al
Atotputernicului Allah.
De exemplu, timpul rugăciunii de
dimineață (Fejr) seamănă și amintește de
începutul
primăverii,
de
momentul
conceperii ființei umane în uterul mamei și
de prima zi din cele șase zile ale creării
cerurilor și pământului. În plus amintește și
de acțiunile divine care se află în aceste
timpuri.
În ceea ce privește timpul rugăciunii
de amiază (Zuhr), acesta seamană cu
mijlocul anotimpului vara și cu apogeul
tinereții, cu perioada creării omului în
această lume și amintește de manifestarea
îndurării și abundența binefacerilor care se
află în aceste timpuri.
În ceea ce privește timpul rugăciunii
de după-amiază (Asr), acesta seamănă cu
anotimpul toamna, cu perioada bătrâneții și
cu timpul Ultimului Profet (Pacea și
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!),
cunoscută ca fiind și Era Binecuvântării și, de
asemenea, amintește de manifestările divine
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și de binefacerile Celui Îndurător care se află
în aceste timpuri.
Timpul rugăciunii de seară (Maghrib)
îi atenționează și îi trezește pe oameni din
somnul nepăsării și îi face să înțeleagă
puterea Celui Glorios, prin a le aminti de
dispariția a foarte multor viețuitoare la
sfârșitul anotimpului toamna și de moartea
omului și distrugerea acestei lumi atunci
când va începe Ziua Judecății.
Timpul rugăciunii de noapte (Ișa)
anunță poruncile mărețe ale Celui Glorios,
Posesorul gloriei, prin reamintirea faptului
că noaptea cea întunecoasă acoperă toate
urmele zilei într-un veșmânt negru,
amintește că iarna acoperă suprafața moartă
a pământului cu un giulgiu alb, că urmele
celui decedat dispar de asemenea și sunt
acoperite de perdeaua uitării și amintește că
această lume, care este locul de examinare, se
va închide pentru totdeauna.
În ceea ce privește timpul nopții, acesta
îl face pe om să înțeleagă, prin amintirea
iernii și a mormântului, cât și a perioadei de
așteptare din aceasta până în Ziua Judecății,
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cât de multă nevoie are spriritul uman de
îndurarea Celui Îndurător.
Iar în ceea ce privește rugăciunea în
toiul nopții (Tehejjud), aceasta îi reamintește
omului cât de necesară este lumina în
noaptea mormântului și în întunecimile vieții
intermediare până la timpul învierii. Și, în
timpul când au loc toate aceste transformări,
evidențiază cât de binemeritată este Lauda și
Slava Adevăratului Înzestrător, fie El
Preamărit și Preaslăvit, prin a ne aminti de
binefacerile Sale fără număr.
În ceea ce privește a doua dimineață,
aceasta ne amintește de dimineața adunării
din Ziua Judecății. Într-adevăr, așa cum
dimineața acestei nopți și primăvara acestei
ierni sunt acceptate de rațiune, așa și
dimineața adunării și primăvara așteptării
din mormânt sunt de asemenea acceptate
de rațiune, ele fiind reale și necesare.
Fiecare timp din aceste cinci timpuri,
așa cum el reprezintă apogeul unei schimbări
importante și așa cum amintește de aceste
schimbări majore, amintește și evidențiază,
de asemenea, miracolele Puterii Divine și
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darurile Îndurării Lui, în fiecare an, în fiecare
secol și în fiecare mileniu, prin semnele
acțiunilor minunate zilnice ale Celui cu
Putere Eternă. Înseamnă că rugăciunile
obligatorii, - care sunt îndatorirea de bază a
naturaleții, temelia supunerii și datoria
neîndoielnică a omului -, sunt potrivite și
corespunzătoare acestor timpuri.
AL CINCILEA PUNCT: Omul a fost
creat slab. De altfel, orice lucru îl afectează
și-l îndurerează. Ba chiar este neputincios, în
timp ce greutățile și dușmanii lui sunt
numeroși, este dornic, în timp ce nevoile lui
sunt foarte multe, este leneș și fără putere, cu
toate că responsabilitățile vieții sunt foarte
grele. În plus, ca ființă, este legat de univers,
dar dispariția lucrurilor pe care le îndrăgește
și cu care este familiarizat, îl îndurerează și îl
întristează încontinuu. Mai mult rațiunea îi
arată obiective mărețe și roade de durată, cu
toate că mâna și viața lui sunt scurte, iar
puterea și răbdarea lui au o limită.
Astfel, se înțelege clar cât de necesar
este, pentru un suflet aflat într-o asemenea
situație, prezentarea stării ei în fața Celui
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Puternic, Cel Milostiv, Posesor al frumuseții
desăvârșite, bătând la ușa Lui cu umilință și
implorare în timpul rugăciunii de dimineață
(Fejr) și cerând de la El îndrumare și ajutor.
Și, de asemenea, se înțelege de la sine cât de
necesară este rugăciunea de dimineață care
este un punct de susținere necesar pentru
rezolvarea problemelor care i se vor ivi în
următoarea zi și pentru suportarea
responsabilităților care i se vor pune în cârcă.
În ceea ce privește timpul rugăciunii
de amiază (Zuhr), acesta este momentul
culminant al zilei și începutul dispariției
acesteia și reprezintă momentul încetării
activităților zilnice și timpul odihnei
temporare, clipa în care sufletul are nevoie
de odihnă și de pauză de la neliniștea
pricinuită de această viață trecătoare. De
asemenea, este timpul ieșirii la suprafață a
binefacerilor divine.
Și cel care nu poate să înțeleagă cât de
bine și de agreabil, cât de necesar și de
normal este ca un om să-și îndeplinească
rugăciunea de amiază, care înseamnă
eliberarea presiunii, înlăturarea nepăsării și
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punerea deoparte a tuturor acelor lucruri
fără valoare și aducerea de mulțumiri și
laude, prin prezentarea în fața Măreției Sale
având mâinile împreunate, pentru toate
binefacerile Înzestrătorului adevărat, Cel
Absolut și Etern și căutarea ajutorului Lui,
care înseamnă prezentarea neputinței în fața
Gloriei și Puterii Lui prin împlinirea
plecăciunii (ruku) și care înseamnă
declararea uimirii, dragostei și faptului că
este muritor, prin împlinirea prosternării
(sujud) în fața desăvârșirii Lui, care nu
cunoaște cusur și în fața frumuseții Lui, care
nu are seamăn, atunci el nu este considerat
cu adevărat om.
În ceea ce privește timpul rugăciunii
de după-amiază (Asr), acesta ne amintește de
melancolia
anotimpului
toamna,
de
bătrânețea întristată și de perioada
îndurerată a sfârșitului vieții. Este timpul
sfârșirii treburilor zilnice și momentul în care
vor ieși la iveală mulțimea măreață a
binefacerilor divine ce le-a primit omul în
acea zi, precum sănătatea, siguranța și
faptele bune. De asemenea este timpul în
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care se anunță, - prin apunerea acelui Soare
imens -, că totul este tranzitoriu și
nestatornic.
Sufletul uman care a fost creat pentru
eternitate simte nevoia de aceasta, slujește
binele și suferă din cauza despărțirii. Astfel,
omul înțelege ce datorie măreață, ce mod
adecvat de supunere, cât de potrivit este să
îndeplinești această îndatorire a naturaleții,
ce plăcere minunată este să ia abluțiunea și
să-și îndeplinească rugăciunea de dupăamiază. Pentru că, prin aducerea de
mulțumiri Celui Veșnic, Etern și Absolut,
înseamnă să te refugiezi la îndurarea
nesfârșită și să aduci laude și mulțumiri
pentru nenumăratele binefaceri și, prin
aplecarea (ruku) cu umilință înaintea
măreției Divinității Sale și prosternarea
(sejde) în fața Unicității Sale, înseamnă să
găsești adevărata consolare și ușurare a
inimii în Grandoarea Sa.
În ceea ce privește timpul rugăciunii
de seară (Maghrib), acesta ne amintește de
începutul anotimpului iarna, de tristele
despărțiri de vietățile fragile ale verii și ale
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toamnei; ne amintește de despărțirea tristă
de cei iubiți atunci când mor și de părăsirea
acestei lumi de către locuitorii săi și trecerea
în alte lumi odată cu moartea și cutremurul
ei de dinaintea decesului. Apoi, ne amintește
de stingerea luminii acestei lumi a
examinării și de timpul în care sunt avertizați
cu tărie cei care îi adoră pe cei efemeri și
nestatornici.
Astfel, în asemenea timpuri ale
rugăciunii de seară, sufletul omului, care este
prin naturalețea sa precum o oglindă dornică
a frumuseții eterne, se îndreaptă spre tronul
măreției Celui Etern și Veșnic, Care
îndeplinește acele acțiuni mărețe și schimbă
aceste lumi uriașe, proclamând: ”Allah este
Cel mai Mare” în fața a tot ceea ce este
muritor. Astfel omul își retrage mâinile de la
toți cei care sunt muritori și, împreunându-și
mâinile în numele Domului Său, se ridică în
prezența Celui Etern, spunând: ”Laudă lui
Allah!”,
Îi
preamărește
Perfecțiunea,
Frumusețea fără cusur și infinita îndurare. Și
Îi cere ajutorul și Îi prezintă supunerea prin

ِ
expresia: ي
ُ نَ ْستَع

اك
َ َّاك نَ ْعبُ ُد َو اِي
َ َّ” اِيNumai pe Tine Te
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adorăm și numai de la Tine cerem ajutorul”30 în
fața Domnului Care nu are nevoie de ajutor
și nu are nici părtaș și nici intermediar. Și se
apleacă (ruku) în fața Măreției Sale care nu
are sfârșit și în fața Puterii Sale care nu are
limită și în fața Gloriei Sale departe de orice
slăbiciune,
expununâdu-și
slăbiciunea,
neputința, sărăcia și umilința împreună cu tot
universul, spunând:

” ُسْب َحا َن َر َ الْ َع ِظي ِمSlavă lui

Allah, Cel Măreț!”, preamărindu-L astfel pe
Stăpânul lui Cel Măreț. De asemenea, omul
laolaltă cu universul se prosternează (face
sejde) în fața Frumuseții Lui care nu se poate
sfârși și în fața Atributelor Măreției Sale care
nu cunosc schimbare și în fața Desăvârșirii
Sale Eterne care nu se poate modifica și,
abandonând toate celelalte lucruri efemere,
își declară dragostea și supunerea cu uimire
și umilință. Apoi, el găsește un Domn Etern
Înțelegător și spunând:

” ُسْب َحا َن َر َ ْالَ َْلَىSlavă

lui Allah, Preaînaltul!”, declară că Susținătorul
lui este lipsit de orice fel de cusur.

30
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Mai apoi, el mărturisește Unicitatea
Stăpânului Său și Profeția lui Muhammed
(Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) și se așează pentru a mărturisi și a dărui
salutările
binecuvântate
ale
tuturor
creaturilor și rugile lor bune Celui Frumos și
Glorios și își arată supunerea față de
poruncile Lui, prin a-l saluta pe Profetul Cel
Darnic și prin reînoirea promisiunii făcute
lui.
Și depune mărturie pentru Unicitatea
Creatorului Cel Glorios prin observarea
organizării înțelepte al acestui univers cu
scopul de a lumina credința prin
împrospătarea ei și depune mărturie pentru
profeția lui Muhammed, arabul (Pacea și
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cel
care a chemat la credința în Domnul Cel
Măreț, cel care a transmis ceea ce aduce
mulțumirea Lui, cel care este deslușitorul
semnelor și versetelor cărții universului.
Așadar privește cum împlinirea rugăciunii
de seară (Maghrib) este o sarcină frumoasă
și purificatoare, este un serviciu măreț și
dulce și este un ritual de adorare frumos și
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bun. Și cât de inconștient este acel om care
nu le înlețege și nu le simte pe acestea, care
nu vede adevărul important și legătura
periodică și fericirea continuă din acest loc
temporar în care nu suntem decât niște
oaspeți!
În ceea ce privește timpul rugăciunii
de noapte (Ișa), acesta este timpul în care
dispare până și acea ultimă urmă a zilei și
universul este acoperit de noapte. Este
timpul care ne amintește de acțiunile divine
ale Celui Atotputernic,

ب الَّْي ِل َو النَّ َها ِر
ُ ” ُام َقلSchimbător al zilei și a Nopții”,

Care transformă pagina albă a zilei în pagină
neagră a nopții, și de măsurile divine ale
Celui Înțelept, Posesor al Desăvârșirii,

ِ َّم
س َو الْ َق َم ِر
ْ ” ُام َسخ ُر الشCare a pus la dispoziție

Soarele și Luna”, în urma cărora se transformă
pagina verii, cea îmbodobită și verde în
pagina iernii, cea rece și albă.
Ne amintește de Creatorul morții și
vieții și de aspectele divine ce țin de aceasta,
care îi va muta, o dată cu trecerea timpului,
pe toți locuitorii mormintelor, cât și urmele
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lor, într-o altă lume cu totul diferită, după ce
au părăsit această viață.
De asemenea este timpul care insuflă
și amintește de mărețele acțiuni și de
frumusețea
manifestărilor
Creatorului
pământului și cerurilor în a dezvălui Viața
de Apoi, cea vastă si eternă, după semnele
mari ale morții acestei vieți strimte,
trecătoare și care merită disprețul.
Iar aceasta este starea din care reiese că
numai Cel Care este Atotputernic este
Adevăratul
Stăpân
și
Adevăratul
Supraveghetor al acestui univers și că numai
El este Adevăratul Iubit și Deținător al
acestuia. Căci El este Cel care schimbă
noaptea în zi, iarna în vară, această viață în
Viața de Apoi cu ușurința schimbării
paginilor unei cărți și o scrie, o șterge și o
schimbă sau o modifică și deține controlul
asupra ei în totalitate.
Așadar, în timpul nopții, sufletul
omului, care este în neputință și slăbiciune
fără sfârșit, în sărăcie și nevoie fără de limită,
întâmpină întunericuri fără margini în viitor
și este deranjat și fluctuează între evenimente
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fără sfârșit, atunci când își îndeplinește
rugăciunea de noapte (Ișa) cu acest sens, la
timpul ei. Astfel, el spune precum Ibrahim:

ِِ ُّ ” َل اُ ِحEu nu-i iubesc pe cei care apun!”
ي
َ ب ْاآلفل

și se adăpostește prin această rugăciune la
Cel Etern, Unic și Îl imploră umil pe Cel
Veșnic și își dorește și se roagă ca în această
lume trecătoare și această viață temporară și
întunecoasă și în acest viitor sumbru, pentru
o clipă eternă, pentru o vorbă eternă și câteva
secunde de viață veșnică, să primească
generozitatea și binecuvântările îndurării Lui
și lumina călăuzirii Celui Milostiv și
Îndurător care să-i lumineze viitorul și să-i
trateze rănile cauzate de despărțirea de cei
dragi și de prieteni.
Omul, uitând de această lume ascunsă
care temporar uită și ea de el, își exprimă
regretul în fața Îndurării Lui, prin lacrimi, și
orice s-ar întâmpla, înainte de somn, care
este precum moartea, își îndeplinește ultima
îndatorire a adorării. Și astfel, pentru a
închide în mod favorabil cartea sa cu fapte
31
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zilnice, se ridică pentru îndeplinirea
rugăciunii, adică se ridică pentru a intra în
admirarea Celui Etern Adorat, în locul
muritorilor pe care îi iubește și în locul
neputincioșilor care cerșesc și cere ajutorul
Celui Atotputernic și Generos pentru a fi
salvat de răul lucrurilor și creaturilor care îl
fac să tremure.
El începe cu sura Al-Fatiha, ceea ce
înseamnă că în loc să laude și să simtă
recunoștință față de ființe cu lipsuri și
metehne, el se roagă și Îl preamărește pe
Stăpânul
Lumilor,
Cel
Absolut
în
Perfecțiune, Milostivul, Dăruitorul.
Apoi rostește:

اك نَ ْعبُ ُد
َ َّ” اِيNumai pe Tine

Te adorăm”, ceea ce dovedește că, în ciuda
inferiorității, a neimportanței și a singurătății
sale, datorită legăturii sale cu Stăpânul Zilei
Judecății, Care este Domnul Etern, ajunge la
poziția de oaspete îngăduit și de ofițer
important al universului.
Apoi mărturisind:

ِ
ِ
ي
َ َّاِي
ُ اك نَ ْعبُ ُد َو ايَّا َك نَ ْستَع

”Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem
ajutor”, el Îi prezintă, în numele tuturor
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creaturilor, venerarea și nevoia de ajutor de
la El, al întregii comunități de viețuitoare a
universului.
Apoi, zicând:

ِ
ِ ِ
يم
َ ” ا ْهدنَا الصَرا َط الْ ُم ْستَقPe

drumul drept Tu fii-ne Călăuzitor”, cere să fie
călăuzit pe Calea cea Dreaptă, care conduce
spre fericirea eternă și calea cea luminoasă.
După aceea, coboară în poziția de
aplecare (ruku), spunând ”Allahu Ekber”
(Allah este Cel mai Mare) și meditează la
Măreția Celui Posesor al Gloriei în fața
poruncilor Căruia se supun, - asemenea unui
soldat -, toate plantele și animalele cufundate
în somnul lor, sori ascunși și stelele
strălucitoare din acest moment care sunt
precum niște lămpi care-L slujesc în această
lume de găzduire.
Apoi meditează la prosternarea cea
mare a tuturor creațiilor. Adică toate felurile
de creații, inclusiv Pământul și această Lume,
din fiecare an și din fiecare secol – asemenea
creaturilor care dorm în această noapte - se
prosternează precum o armată organizată, ba
chiar ca un soldat întru totul supus ordinii,
declarând ”Allahu Ekber” (Allah este Cel
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mai Mare) pe covorul apusului la timpul
dispariției soarelui, atunci când prin
porunca:

” ُك ْن فَيَ ُكو ُنFii! Și este!”32, are loc

scutirea de îndatorirea de supunere în
această Lume. Adică atunci când fiecare este
trimis în Lumea nevăzută.
Asemenea
lor
sunt
reînviate,
primăvara – creaturile - unele aceleași33 iar
altele asemănătoare34, prin strigătul vieții și a
trezirii ce izvorește din porunca كو ُن
ُ َ” ُك ْن فَيFii!
Și este!”, ridicându-se pregătiți să-L slujească
pe Stăpânul lor. De asemenea, omul
neînsemnat, urmându-i, declară că ”Allah
este Cel mai Mare”, se prosternează în
prezența Celui Milos și Desăvârșit, cuprins
de dragoste plină de uimire și umilință
maximă.
Fără îndoială că ai înțeles cât de plăcut,
cât de frumos, cât de dulce și cât de măreț
este să împlinești rugăciunea de Ișa (noapte),
32
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care de fapt este un fel de Miraj35 și este, de
asemenea, și o îndatorire, un serviciu, un act
de adorare și un adevăr important, adecvat și
rațional.
Înseamnă că, de vreme ce cele cinci
timpuri de rugăciune marchează o
transformare măreață, sunt semne ale
acțiunilor divine intense și indicii ale
binecuvântările divine cuprinzătoare, este
perfect rezonabil ca rugăciunile prescrise,
care sunt o datorie și o obligație, să fie
îndeplinite la aceste timpuri specifice.
Slăvit fii Tu, o, Allah!

ِ
ِ ْ َّك أَنْت الْعلِيم
ِ
ِ َّ
يم
َ اْلَك
ُ َ َ َ ” لَ َ ْل َم لَنَا الَّ َاما ََل ْمتَ نَا إنNu avem

știință decât de ceea ce Tu ne-ai învățat, căci Tu
ești Atotștiutor și Înțelept!”36. O, Allah, Pacea și
binecuvântarea Ta fie asupra celui pe care l-ai
trimis ca învățător pentru robii Tăi pentru a-i
învăță cum să Te cunoască și cum să se roage la
Tine. Cel care a făcut cunoscute comorile
Atributelor
Tale
sublime,
tălmăciuitorul
versetelor Cărții universului Tău, oglinda
35

Ascensiunea Profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) de la Ierusalim în Cer.
36
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Frumuseții Divinității Tale prin adorarea lui și
asupra întregii sale familii și asupra tuturor
companionilor și iartă-ne și iartă-i pe
dreptcredincioși și dreptcredincioase. Amin! Cu
Mila Ta, o, Tu Cel mai Milostiv dintre toți
milostivii!
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AL DOUĂZECI ȘI UNULEA CUVÂNT
PRIMA STAȚIE

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
ِِ
﴾ ًي كِتَاباً َام ْوقُوتا
َّ ﴿ اِ َّن
ْ َالص َل َة َكان
َ ت ََلَى الْ ُم ْؤامن
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) ”Rugăciunea (As-Salat) este
orânduită pentru dreptcredincioși la timpuri
hotărâte!”37 .
Odată, un om în vârstă, cu un trup
vânjos și cu rang în societate, mi-a spus:
”Rugăciunea este bună. Dar s-o îndeplinești
de cinci ori pe zi, în fiecare zi, este prea
mult. De vreme ce nu se mai termină,
devine obositoare.”
După ce a trecut un timp mai
îndelungat de la vorbele acelui om, mi-am
ascultat sufletul. Am auzit că spunea aceleași
cuvinte. Așa că l-am privit și am văzut că
37
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primește, prin urechea leneșiei, aceeași lecție
de la Șeitan (Satana). Atunci am înțeles că
acel om a spus acele vorbe în numele tuturor
sufletelor poruncitoare de rău sau a fost
determinat să le spună. Atunci mi-am spus:
”De vreme ce sufletul meu îmi
poruncește să fac rău în continuu, iar pentru
că cel care nu-și corectează propriul suflet nu
poate corecta nici sufletul altora, înseamnă că
trebuie să încep cu sufletul meu.”
Mi-am spus: O, suflet al meu! Primește
de la mine ”Cele cinci avertismente” ca
răspuns la vorbele rostite de tine în acea
ignoranță agravată, pe așternutul leneviei și
în somnul nepăsării.
PRIMUL AVERTISMENT: O, sufletul
meu ghinionist! Oare viața ta este veșnică?
Oare ești în posesia vreunei asigurări care îți
garantează că vei trăi până în anul următor,
ba chiar până mâine? Ceea ce te obosește pe
tine este prezumția că vei trăi veșnic. Faci
mofturi ca și când vei rămâne în această viață
pentru a te distra veșnic. Dacă ai fi înțeles că
viața este scurtă și se scurge cu lucruri fără
de folos, cu siguranță că ai fi petrecut o parte
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din cele douăzeci și patru de părți împlinind
o slujbă frumoasă, plăcută, liniștitoare și
binecuvântată care să te facă să câștigi
fericirea într-o viață eternă și adevărată.
Așadar, lasă oboseala la o parte; poate că
aceasta îți va trezi în tine o dorință arzătoare
și o plăcere plăcută.
AL DOILEA AVERTISMENT: O,
sufletul meu care nu știe să se sature! Oare
nu te plictisește să mănânci mâncare în
fiecare zi, să bei apă și să respiri în fiecare zi?
De vreme ce nu, deoarece acestea îți sunt
necesare în mod repetat, ele nu prezintă
plicitiseală, ci poate te fac să simți plăcere.
Dacă este așa, nici rugăciunile nu ar trebui să
te obosească, căci ele atrag și aduc hrana
sufletului meu, ”apa vieții” spiritului meu,
briza aerului bunătății divine și sunt
companionii tăi în locuința corpului meu.
Într-adevăr, hrana și puterea inimii
sunt încercate prin supunerea lor la supărări
și dureri care nu au sfârșit, iar cel căzut în
iubirea plăcerilor și speranțelor care nu au
sfârșit, le poate dobândi prin implorare,
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apelând la ușa Celui Îndurător și Generos,
Atotputernic.
De asemenea, apa vieții unui suflet
care este conectat cu majoritatea creaturilor,
care scoate țipete din pricina despărțirii și
călătorește cu o viteză mare din această viață
tranzitorie, poate fi băută prin îndreptarea
către izvorul Milosteniei Celui Veșnic și
Iubitului Etern, împlinind rugăciunile
obligatorii. Iar dacă face acest lucru, îi este
suficient.
De asemenea, fiind cel mai nevoiaș
pentru aer în condițiile acestei vieți triste,
distrugătoare,
stresante,
tranzitorii,
întunecate și sufocante, numai prin fereastra
rugăciunii, poate un om conștient și înzestrat
cu simțuri să respire și dorește, prin
naturalețea sa, viața eternă, care a fost creată
pentru eternitate și este o oglindă a Celui
Etern și este înfinit de delicată și de subtilă.
AL TREILEA AVERTISMENT: O,
sufletul meu nerăbdător! Oare este logic să te
gândești și să fii neliniștit, astăzi, din cauza
îndatoririlor ritualurilor de adorare, a
greutății împlinirii rugăciunii și a deranjului
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pricinuit de acestea din trecut? De asemenea,
oare este logic să-ți faci griji și să fii
nerăbdător, astăzi, din cauza greutății
împlinirii ritualurilor de adorare și a
rugăciunilor din viitor?
Această nerăbdare este precum un
comandant incapabil care, deși a atacat
puterea flancului drept din armata
dușmanului său cu puterea flancului drept a
armatei sale, și cu toate că astfel a căpătat o
putere nouă, trimite încă o forță importantă
în partea dreaptă, slăbindu-și astfel centrul.
Și, în timp ce nu erau soldați dușmani în
flancul stâng, căci aceștia nu ajunseseră încă,
el trimite o forță mare și dă ordinul
”Deschideți focul!”. Ca rezultat, centrul îi
este lipsit de putere, iar dușmanul înțelege
acest lucru, atacă centrul și este înfrânt.
Da, tu ești asemeni acestuia. Pentru că
deranjul zilelor trecute s-au transformat în
milostenie. Durerea a dispărut, plăcerea a
rămas. Îndatorirea s-a transformat în
binecuvântare și oboseala în răsplată.
Așadar, nu ar trebui să-ți fie teamă, ci ar
trebui să continui cu un entuziasm nou și cu
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o dorință proaspătă. Cât despre zilele din
viitor, de vreme ce ele nu au venit încă și te
gândești la ele de acum și îți este teamă și te
simți plictisit, este o nebunie curată să te
gândești de acum la foamea și setea din
viitor și să plângi și să țipi.
De vreme ce acesta este adevărul și de
vreme ce ești un om responsabil, gândește-te
numai la ziua de azi, în ceea ce privește
ritualurile de adorare și apoi spune: ”Voi
folosi o oră pentru un act de adorare
agreabil, plăcut și măreț, a cărui răsplată este
mare și al cărui deranj este mic.” Astfel,
slăbiciunea ta amară se va transforma într-un
efort dulce.
O, sufletul meu nerăbdător! Trebuie să
fii răbdător în trei situații. Prima este
răbdarea care-ți este necesară la îndeplinirea
ritualurilor de adorare. A doua este răbdarea
care te ține departe de păcate. Și a treia este
răbdarea în fața problemelor și a greutăților.
Dacă ești inteligent, ghidează-te după
adevărul ilustrat de cele trei avertizări și
spune cu convingere: ”O, Tu, Cel Care ai
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multă răbdare!”38 și înarmează-te cu cele trei
feluri de răbdare. Dacă nu risipești puterea
răbdării pe care ți-a dăruit-o Allah Cel Mai
Măreț pe drumul rătăcirii, atunci îți va fi de
ajuns în caz de dificultate și de dezastru.
Deci rezistă cu acea putere!
AL PATRULEA AVERTISMENT: O,
sufletul meu slab! Oare crezi că acea
îndatorire de adorare rămâne fără rezultat?
Sau că recompensa ei este prea mică încât te
face să te plictisești și să obosești? De altfel,
dacă un om ți-ar oferi niște bani, sau te-ar
forța și te-ar pune să muncești până seara, tu
ai munci fără să judeci. Dacă este așa, oare
rugăciunile prescrise rămân fără rezultat
știind că ele sunt putere și bogăție pentru
inima ta neputincioasă și săracă în această
lume de găzduire, sunt hrană și lumină în
mormântul tău care va fi fără îndoială locul
tău, sunt o asigurare sigură și o salvare în
Ziua Judecății, când vei fi cu siguranță
judecat și sunt strălucire și lumină pe podul
care trebuie trecut oricare ar fi situația? Sau
oare răsplata ei este mică? Un om îți promite
38

As-Sabbur; unul dintre numele Lui Allah.
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un cadou care valorează o sută de lire (lei) și
te exploatează o sută de zile iar tu ai
încredere în el, și deși ar putea să se
răzgândească, tu muncești în continuare.
Însă când Cel pentru care încălcarea
promisiunii este imposibilă îți promite o
răsplată precum Paradisul și un cadou
precum fericirea eternă și te angajează într-o
slujbă pentru o perioadă scurtă de timp și
pentru o muncă agreabilă, nu crezi că vei
avea parte de o suferință severă și o
pedeapsă mare, dacă nu faci acel serviciu sau
desconsideri cadoul Lui prin faptul că
muncești de parcă cineva te forțează, sau ești
plictisit, sau o faci fără tragere de inimă?
Chiar dacă frica de a intra în închisoarea din
această lume te determină să faci cele mai
grele munci din lume, oare ideea de a intra
într-o închisoare veșnică, asemenea Iadului,
nu-ți revoltă entuziasmul de a îndeplini o
slujbă ușoară și deosebit de plăcută?
AL CINCILEA AVERTISMENT: O,
tu, sufletul meu iubitor și slujitor al acestei
vieți! Oare îndepărtarea de actele de adorare
și cusurul tău față de rugăciunile prescrise
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sunt din cauza preocupărilor lumești sau
pentru că nu ai timp din cauza
îndeletnicirilor vieții și ale grijilor? Oare ai
fost creat doar pentru această viață astfel
încât să-ți consumi tot timpul pentru ea?
Doar știi foarte bine că ești mai presus
decât toate celelalte viețuitoare din punct de
vedere al înzestrărilor tale, dar cu toate
acestea, să știi că n-o să poți să ajungi nici
măcar la nivelul unei vrăbii, în ceea ce
privește preocupările pentru cele necesare
acestei vieți lumești. Așadar de ce nu vrei să
înțelegi din acest lucru că sarcina ta
principală nu este să muncești precum un
animal, ci poate este străduința pentru o
viață eternă, adevărată, precum un om
adevărat. Mai mult, în ceea ce privește
pretextele tale în legătură cu preocupările
lumești, multe dintre ele sunt neînsemnate,
care nici nu te interesează și nici nu te
preocupă. Tu neglijezi lucrurile esențiale și îți
irosești timpul cu informații mărunte de
parcă te gândești că vei trăi o mie de ani. De
exemplu, îți ocupi prețiosul timp pe lucruri
neimportante, cum ar fi numărul de cercuri
dimprejurul planetei Saturn sau de numărul
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găinilor din America, de parcă aceste
informații te-ar ajuta să devii expert în
științele astronomiei și ale statisticii.
Dacă vei spune: ”Cele ce mă opresc de
la împlinirea rugăciunii și a ritualurilor de
adorare și mă plictisesc, nu sunt lucruri
neîmsemnate precum acestea, ci poate sunt
lucruri serioase necesare vieții”.
Atunci răspunsul meu va fi: dacă faci
o muncă a cărei răsplată este de o sută kuruș
(bani) pe zi și apoi vine un om la tine și îți
spune: ”Vino și sapă aici pentru zece minute
și vei găsi un diamant și un smarald,
valorând o sută de lire (lei)”. Iar dacă tu îi vei
răspunde: ”Nu, nu voi veni, pentru că mi se
va reduce câștigul zilnic cu zece bani și astfel
îmi va scădea profitul”, fără îndoială că vei
înțelege cât de nefondată este această scuză.
Asemenea acestuia, tu muncești în
această grădină pentru propriile cheltuieli.
Însă, dacă delași rugăciunile obligatorii
atunci toate roadele străduinței tale se vor
reduce doar la cheltuielile lumești, lipsite de
importanță și neproductive. Dar dacă tu îți
petreci timpul de odihnă și repaus pentru
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rugăciuni, care permit sufletului să se
relaxeze și inimii să se liniștească, atunci vei
descoperi două comori care sunt niște surse
importante, atât pentru o viață lumească
productivă cât și provizii pentru Lumea de
Apoi.
Prima comoară: cu siguranță că vei
avea parte de preamăririle tuturor plantelor
și a pomilor – atât cele cu flori cât și cele cu
fructe – pe care le-ai plantat cu intenție pură,
în toate colțurile grădinei tale.
A doua comoară: toți cei care se vor
hrăni din culturile acestei grădini - fie
animale sau oameni, fie vaci sau muște, fie
vânzători sau hoți - ceea ce au mâncat se va
considera pomană pentru tine cu condiția ca
acțiunile tale să fie în numele Adevăratului
Înzestrător și acestea să rămână în sfera
permisiunii Lui și să te consideri un slujitor
care împarte avuția lui Allah creaturilor Sale.
Acum privește cât de mare este
pierderea celui care abandonează rugăciunile
prescrise. Cât de multă bogăție pierde el,
fiind privat de aceste două comori și cele
două rezultate care-l fac pe om să se
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străduiască cu o dorință puternică și îi ridică
moralul; el este precum cel falimentat. Astfel
încât, cu cât înaintează în vârstă, se
plictisește de munca în grădină, îl ajung
slăbiciunile și spune: ”Ce-mi trebuie mie,
căci voi pleca oricum din această lume, de ce
trebuie să îndur atâtea greutăți?” Și se lasă
pradă trândăvelii. Însă în ceea ce-l privește
pe primul om, acesta spune: ”O să mă
străduiesc să câștig din ceea ce este permis,
continuând să-mi împlinesc rugăciunea,
pentru a mi se trimite mai multă lumină în
mormântul meu și pentru a strânge mai
multe provizii pentru Lumea Cealaltă”.
În concluzie, să știi, o, tu, suflet, că
ziua de ieri te-a părăsit, iar în ceea ce privește
ziua de mâine, tu nu știi sigur că va fi a ta.
Așadar să știi că adevărata ta viață este ziua
pe care o trăiești. Ca urmare, alocă măcar o
oră, asemenea unui ban de aur pus deoparte,
în moschee sau pe covorașul de rugăciune,
care reprezintă câte o pușculiță pentru un
viitor adevărat în Lumea de Apoi.
De asemenea, să știi că fiecare nouă zi
reprezintă, atât pentru tine cât și pentru orice
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persoană, o ușă spre o lume nouă. Iar dacă
nu vei împlini rugăciunile, lumea ta se va
sfârși în acea zi, fiind tristă și întunecată și va
depune mărturie împotriva ta în Ziua
Judecății, căci, în această lume, fiecare
individ are o lume aparte a lui, iar felul
acestei lumi depinde de sufletul și faptele
sale; este precum un palat grandios și
splendit care se reflectă în oglindă și ia din
culorile oglinzii. Dacă culoarea oglinzii este
neagră, atunci castelul se va vedea negru, iar
dacă oglinda este roșie, atunci castelul va
apărea roșu. De asemenea, va lua și din
calitățile oglinzii. Astfel dacă oglinda este
fină, castelul se va vedea frumos, iar dacă
este deformată și castelul se va vedea
deformat. Așa cum lucrurile delicate le poate
arăta ca fiind grosolane, tot așa și tu poți
schimba forma propriei tale lumi, prin inima,
mintea, acțiunile și dorințele tale. Poți face să
fie în favoarea sau împotriva ta.
Iar dacă împlinești rugăciunea și te
orientezi, prin ea, către Creatorul acestei
lumi, Posesor al întregii glorii, va face ca
dintr-o dată, lumea ta care se uită la tine, să
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se lumineze. Îndeplinirea rugăciunilor
prescrise sunt precum un reflector electric,
care se aprinde o dată cu intenția ta de a le
îndeplini și ele spulberă întunericurile acestei
lumi. Și îți arată schimbările și mișcările care
sunt mizerii și primejdii în timpul
transformărilor din această viață ca fiind de
fapt un sistem organizat cu înțelepciune și o
carte cu sensuri nenumărate. Apoi îți revarsă
în inima ta lumină din luminile cele multe
ِ السمو
ِ ات َو ْالَْر
ale versetului: ض
ُ ُ” اَهللُ نAllah este
َ َ َّ ور

lumina cerurilor și pământului”39. Astfel lumea
ta din acea zi va fi luminată de acea lumină și
va depune mărturie în favoarea ta.
Să nu cumva să spui: ”Cum este
rugăciunea mea și cum sunt adevăratele
rugăciuni!”
Deoarece sâmburii de curmale conțin
aceleași atribute precum pomul de curmal și
pentru că diferența dintre sâmbure și pom
constă doar în ansamblu și în detaliu așa și
rugăciunea unui om ordinar ca tine sau ca
mine, care, chiar dacă nu-și dă seama,
39

Coran, Sura Nur: 35
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primește o parte din rugăciune 40 așa cum
primește și un apropiat al lui Allah. Mai
mult, așa cum are parte de răsplată, ascunde
și o taină din acest adevăr, chiar dacă acest
lucru nu este perceput de conștiință. Însă
dezvăluirea și luminozitatea ei diferă în
funcție de nivelul rugăciunii.
Așa cum, în cazul sâmburelui de
curmal, există stagii și nivele în procesul de
transformare într-un pom, în cazul
rugăciunii, pot exista chiar mai multe nivele
și stagii. Însă sămânța acestui adevăr
luminos există în toate aceste nivele.

ِ َّ َال ” ا
اد الدي ِن ‟ َو ََلَى
َ َصل َو َسل ْم ََلَى َام ْن ق
ُ لص َلةُ َ َم
َ اَللَّ ُه َّم
ِ ْ ” آلِِه و صحبِ ِه أO, Allah! Pacea și
ي
َ َْجَع
َْ َ

binecuvântarea Ta fie asupra celui care a spus:
”Cele cinci rugăciuni zilnice sunt stâlpii
credinței” și asupra familiei și companionilor
lui”.

40

Din răsplata ei.
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HATIME (ÎNCHEIERE)

41

الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْس ِم اهلل
﴾ اْلَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّ َامتَا ُ الغُُروِر
ْ ﴿و َاما
َ
Bismillahir-Rahmanir-Rahim
(În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel
Îndurător) ”Viața aceasta nu este decât plăcere
amăgitoare.” 42
[O palmă dată celui nepăsător și o lecție de
avertizare]
O, tu, sufletul meu mizerabil,
scufundat în nepăsare și care vezi această
viață ca fiind dulce și uiți de Viața de Apoi, îți
dorești numai această lume! Știi cu cine
semeni? Cu un struț... Îl vede pe vânător însă
nu poate zbura. Își bagă capul în nisip pentru
41
42

Din ”Al paisprezecelea cuvânt”
Coran, Sura Al-Imran: 185
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a nu fi văzut de vânător. Corpul lui
voluminos îi rămane afară și vânătorul îl
vede. Numai că el are ochii închiși, ascunși în
nisip și nu-l vede.
O, sufletul meu! Citește această pildă și
privește cum opinia restrânsă asupra acestei
vieți a unui om poate transforma o plăcere
mare într-o durere adâncă.
De exemplu, doi oameni trăiau într-un
43
sat . Nouăzeci și nouă la sută dintre
prietenii unuia dintre ei plecaseră în
Istanbul. Și duceau o viață plăcută. Însă unul
dintre ei rămăsese aici, dar intenționa să
plece și el. De aceea, îi era dor de Istanbul, se
tot gândea la acel loc și dorea să-și
reîntâlnească prietenii. Iar atunci când i s-a
spus: ”Poți merge acolo!”, a plecat zâmbind
și bucurându-se.
În ceea ce-l privește pe cel de-al doilea
om, nouăzeci și nouă la sută din apropiații
lui au plecat de aici. O parte dintre aceștia au
pierit, iar o altă parte, au fost duși într-un loc
în care nici nu pot vedea și nici nu pot fi
43

Satul Barla din provincia Isparta, unde Said Nursi a fost exilat
datorită popularității sale crescânde.
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văzuți. El bănuiește că au dispărut într-o
mizerie totală. Astfel, pentru a uita de
despărțirea dureroasă de toți ceilalți, se
împrieteni cu singurul om rămas.
O, suflet! Începând cu iubitul Profet al
lui Allah, toți prietenii tăi se află dincolo de
mormântul tău. Unul sau doi prieteni care au
mai rămas aici vor pleca și ei. Așadar nu-ți
întoarce capul, fiindu-ți frică de moarte și
speriindu-te de mormânt! Privește către
mormânt cu bărbăție și dă ascultare la ce îți
transmite. Zâmbește bărbătește în fața morții
și vezi ce dorește! Dar nu cumva să fii
nepăsător și să semeni cu cel de-al doilea om!
O, sufletul meu! Să nu spui:
”Vremurile s-au schimbat, secolul s-a înnoit,
toată lumea s-a scufundat în această viață și o
adoră, îmbătându-se cu grijile traiului.”
Pentru că moartea nu se schimbă, iar
despățirea nu se modifică, preschimbându-se
în veșnicie. Neputința umană și sărăcia
omului nu sunt în scădere, ci în creștere.
Călătoria omenirii nu se termină, ci câștigă
viteză.
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Nici să nu zici: ”Și eu sunt precum
ceilalți.” Pentru că prietenia fiecărui apropiat
este valabilă doar până la ușa mormântului.
Iar în ceea ce privește consolarea că toată
lumea este împreună cu tine la necaz nu mai
este valabilă pe partea cealaltă a
mormântului.
Nici să nu crezi că ești independent!
Căci dacă vei privi cu înțelepciune la acest
loc de găzduire din această viață vei înțelege
că nu există nimic care să nu asculte de o
ordine și să nu aibă un scop. Așadar cum
vrei ca tu să exiști fără rost? Fenomenele
acestui univers, precum cutremurul, nu pot
fi o jucărie a coincidenței.
De exemplu: Poți vedea că există pe
pământ - unele la suprafață iar altele în
interiorul lui - felurite plante și animale ce au
fost îmbrăcate cu cămăși atât de perfecte și
atât de ornamentate și au fost înzestrate de
sus până jos cu sarcini și înțelepciuni. Și știi
că sfera terestră se rotește într-un mod
organizat și fără de cusur, având obiective
mărețe și pline de dragoste asemeni unui
derviș. Cum se face că, de vreme ce le vezi și
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le știi pe acestea, procedând asemenea unui
tăgăduitor, consideri fenomenele naturale ale
pământului - asemenea cutremurului, care
seamănă cu scuturatul umerilor de o
greutate morală cauzată de unele atitudini
de iresponsabilitate ale oamenilor și, în
special ale celor dreptcredincioși, - sunt fără
de scop și întâmplătoare? Cei care
procedează astfel îi fac pe cei care au trăit
acea nenorocire a pierderii dureroase 44 să o
vadă în zadar și fără nici un rost și astfel îi
fac să cadă într-o deznădejde teribilă. Astfel
ei comit atât o greșeală gravă cât și o mare
nedreptate.
Poate că acele fenomene păstrează
avuția trecătoare a celor dreptcredincioși,
transformând-o în milostenie, prin porunca
unui Înțelept Îndurător. Ba mai mult,
reprezintă iertarea păcatelor care sunt
pricinuite de nerecunoștința față de
binecuvântări.
Oricum va veni o zi în care acest
pământ supus va vedea că faptele oamenilor,
care sunt frumusețea feței lui, s-au urâțit din
44

Se face referire la cutremurul petrecut în Izmir.
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cauza lipsei recunoștintei și a atribuirii de
parteneri lui Allah. Astfel, printr-un
cutremur mare, cu voia Creatorului, își va
șterge și își va curăța toată fața. Iar prin
porunca lui Allah îi va arunca pe politeiști în
Iad, în timp ce le va spune celor mulțumitori:
”Haideți, poftiți în Rai! ”
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ِ َّ
ِ َّ
ين ِام ْن قَ ْبلِ ُك ْم
َ َّاس ْاَبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ
ُ ﴿ يَا اَيُّ َها الن
ِ َّ
ِ َّ ض فِراشاً و
َ َ َ لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن • اَلذي َج َع َل لَ ُك ُم ْالَْر
ًالس َماءَ بنَاء
ِ السم ِاء اماَء فَأَخرج بِِه ِامن الثَّمر
ِ
ات ِرْزقاً لَ ُك ْم فَ َل ََْت َعلُوا
َ َ َ َ َ ْ ً َ َّ َو اَنْ َزَل ام َن
﴾ لِلَّ ِه اَنْ َداداً َو اَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن
„O, voi oameni, slăviți-L pe Domnul
vostru, care v-a făcut pe voi și pe cei de dinaintea
voastră. Ca să aveți frică de El! Slăviți-L pe cel
care v-a făcut vouă pământul un covor și cerul o
zidire și a pogorât din cer apă și a scos prin ea,
din roade, hrană pentru voi. De vreme ce voi știți
toate acestea nu-i faceți lui Allah semeni!” 45
Adică: O, voi oameni! Adorați-L pe Cel
care v-a creat pe voi și pe cei de dinaintea
voastră ca să ajungeți să atingeți nivelul de
takva. De asemenea adorați-L pe Domnul
vostru, căci El v-a făcut vouă pământul
așternut, cerul acoperiș pentru locuința
voastră și v-a coborât din cer apa ca să iasă
pentru voi, din pământ, fructe și celelalte
feluri de hrană. Dacă este așa, nu-I faceți lui
Allah egal și nu-I aduceți asociați. Să știți că
45

Coran, Sura Al-Baqara: 21-22
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nu există un alt Domn și un alt Creator în
afară de Allah.
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MUKADDIME (INTRODUCERE)
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Numai ritualurile de adorare sunt cele
care fac ca dogma și principiile crezului să fie
puternice și statornice și astfel ele să devină o
parte din caracter. Într-adevăr, dacă
ritualurile de adorare, adică îndeplinirea
poruncilor lui Allah și evitarea celor înterzise
de El, nu educă și nu întăresc principiile
crezului, cum ar fi conștiința și rațiunea,
roadele și efectele acestora vor rămâne slabe.
La această situație este martoră starea de față
a Lumii Musulmane.
De asemenea, ritualurile de adorare,
care sunt un mijloc de dobândire a fericirii în
această viață și în Viața de Apoi, un mod de
viață
ce
conduce
la
organizarea
îndeletnicirilor ce țin atât de această viață cât
și de Viața de Apoi, un prilej de a atinge
desăvârșirea individuală, reprezintă și o
legătură onorabilă între rob și Creator.
Aspecte care arată că ritualurile de
adorare aduc fericirea lumească:
46

Din ”Semnele Miracolului”: Adevarata semnificația a adorării
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Primul: Omul, spre deosebire de
celelalte creaturi, a fost creat având un
temperament uimitor și delicat. Iar datorită
acestui temperament omul a căpătat diferite
înclinații și dorințe. De exemplu, omul
voiește cele mai alese lucruri, are înclinații
către tot ceea ce este frumos, își dorește cele
împodobite şi voiește să ducă un trai de
onoare ce corespunde firii umane.
Însă pentru a-și satisface tot ce implică
aceste înclinații, precum necesitatea de a se
hrăni, de a se acoperi și celelalte nevoi,
într-un mod plăcut, așa cum voiește, are
nevoie de foarte multe îndeletniciri. Dar
pentru că nu cunoaște celelalte îndeletniciri
este forțat să se asocieze în muncă împreună
cu semenii lui. Fiecare dintre ei vine în
ajutorul semenilor săi prin propriile servicii,
în schimbul serviciilor celorlalți și astfel toți
își pot satisface nevoile.
Însă în practică au loc încălcări și
nedreptățiri, din cauza faptului că puterile,
precum dorința, supărarea și rațiunea, nu
i-au fost limitate omului din partea
Creatorului, tocmai pentru a-și putea
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exercita libertatea de alegere parțială 47. De
aceea, omenirea, pentru a evita aceste
încălcări în procesul de schimb a roadelor
muncilor, are nevoie de dreptate.
Dar pentru că mintea fiecărui om nu
poate să înțeleagă ceea ce este drept, este
necesară
existența
unei
minți
atotcuprinzătoare pentru ca toți membri să
beneficieze de ea. Iar o astfel de minte este
posibilă numai sub forma unei legi, iar o
astfel de lege este numai legislația divină.
Apoi este nevoie de o autoritate care
să garanteze efectele, executarea și punerea
în practică a legii. Iar acea autoritatea nu
poate fi decât un profet. Iar profetul, pentru
a-și face posibilă continuitatea dominației
aparente sau morale față de enoriași, are
nevoie de o putere materială și spirituală și
de un semn, tocmai pentru a-și dovedi
gradul de legătură și de conexiune cu

47

Omul deține întreaga libertate de alegere în ceea ce privește
faptele sale, bune sau rele, pentru care va fi tras la socoteală.
Însă, el nu poate decide în ceea ce privește aspectele în legătură
cu care nu va trebui să dea socoteală, precum nașterea, moartea,
părinții etc.
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Creatorului său. Iar astfel de semne nu pot fi
decât miracolele.
Apoi, pentru a fundamenta și a
garanta supunerea și punerea în practică a
poruncilor și a celor interzise de Cel
Atotputernic trebuie ca Măreția Creatorului
să se statornicească în mințile oamenilor. Iar
această statornicire nu se poate realiza decât
prin dogmă, adică prin punerea în practică a
principiilor crezului. Iar consolidarea și
reflectarea lor în modul de viață a
principiilor crezului nu este posibilă decât
prin ritualurile de adorare care se repetă și se
reîmprospătează periodic.
Al doilea: Obiectivul ritualurilor de
adorare este de a face ca gândurile să fie
îndreptate către Creatorul Cel Înțelept. Iar
orientarea robului către Creatorul Cel
Înțelept are ca rezultat ascultarea și
supunerea. În ceea ce privește supunerea și
ascultarea, acestea îl fac pe rob să intre sub o
ordine desăvârșită. Astfel, prin intrarea în
această ordine și prin urmarea organizării
din cadrul ei, este îndeplinită taina
înțelepciunii. Iar în ceea ce privește
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înțelepciunea, aceasta iese în evidență prin
ornamentele creării care strălucesc în
paginile universului.
Al treilea: Asemenea unei centrale
telefonice, omul este centrul sistemelor
tuturor creațiilor, a legilor naturaleții și a
razelor voinței divine în univers. De aceea,
omul trebuie să facă parte și să fie în legătură
cu acele legi, să se țină stâns de ele, pentru a
menține curentul general și pentru a nu fi
strivit, sub roțile mașinăriei care circulă pe
treptele universului, din cauza opoziției lui
în fața mișcărilor ei. Iar acest fapt nu se
realizează decât prin ritualurile de adorare,
care înseamnă îndeplinirea poruncilor și
oprirea de la cele interzise.
Al
patrulea:
Prin
îndeplinirea
poruncilor și îndepărtarea de la cele
interzise, omul interacționează și intră în
legătură cu mai multe categorii și niveluri ale
societății. Omul devine un tot unitar, în
special în ceea ce privește jurisprudența
religiei și interesul general. Adică numeroase
drepturi, noțiuni de onoare, îndrumări,
instrucțiuni și acțiuni de binefacere sunt
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încărcate pe spinarea unui singur om. Iar
dacă nu ar fi fost acel om, care să
îndeplinească poruncile și să oprească de la
cele interzise, atunci acele sarcini s-ar pierde.
Al cincilea: Omul, datorită Islamului
și a ritualurilor de adorare, ajunge să aibă o
relație statornică, o legătură și o dependență
puternică față de toți musulmanii. Oricum,
primele și cele mai importante trepte în
desăvârșirea și înălțarea societății sunt frăția
și iubirea (semenilor).
Explicarea faptului că ritualurile de
adorare
contribuie
la
desăvărșirea
personalității:
Omul, cu toate că fizic este mic, slab și
neputincios, chiar și în situația în care este
considerat că face parte din grupul
animalelor, poartă un spirit măreț, este
înzestrat cu numeroase aptitudini, are
înclinații nelimitate, posedă speranțe fără
sfârșit, deține idei și gânduri nenumărate, are
puteri nelimitate - precum poftele sufletului
și supărarea - mai are și o naturalețe
deosebită ca și cum a fost creat ca un catalog
139

pentru toate felurile de creaturi și toate
lumile.
Ca urmare, ceea ce-i produce extazul
acestui spirit măreț sunt ritualurile de
adorare. Și ceea ce-i dovedește și-i scoate în
evidență abilitățile sale sunt ritualurile de
adorare. Ceea ce-i diferențiază și-i clarifică
dorințele sunt ritualurile de adorare. Ceea
ce-l ajută să-și atingă speranțele sunt
ritualurile de adorare. Ceea ce-i lărgesc și-i
organizeză gândurile sunt ritualurile de
adorare. Ceea ce-i limitează puterea poftelor
sufletului și a supărării sunt ritualurile de
adorare. Ceea ce-i înlătură mizeria ruginii
naturii care-i întunecă simțurile interne și
externe sunt ritualurile de adorare. Ceea ce-l
face pe om să-și atingă desăvârșirea
predestinată sunt ritualurile de adorare. Cel
mai nobil și mai plăcut nivel al relației dintre
rob și Stăpân se realizează prin ritualurile de
adorare.
Într-adevăr
această
atribuire
și
legătură reprezintă cea mai măreață etapă a
desăvârșirii umane.
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Avertizare: Devotamentul reprezintă
spiritul ritualurilor de adorare. Iar
devotamentul înseamnă să împlinești
ritualurile de adorare numai pentru că
acestea au fost poruncite. Iar în cazul în care
se arată o înțelepciune sau un beneficiu ca
fiind cauza împlinirii lor, acele ritualuri
devin nule. Căci beneficiile și înțelepciunile
pot fi doar pentru încurajare, nu pot fi
scopuri în sine.
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