Introducere
Interesul meu asupra personalitãþii musulmanului, aºa cum
islamul a dorit ca aceasta sã fie, a luat naºtere cu mai bine de
zece ani în urmã, timp în care am observat cã mulþi musulmani au
un interes prea mare în unele privinþe, însã sunt neglijenþi în altele.
De exemplu puteþi vedea un musulman care insistã sã ia parte la
fiecare rugãciune sau sã stea în primul rând, dar nu acordã nicio
atenþie mirosului urât pe care îl emanã gura ori veºmintele sale,
sau este supus ºi cu fricã de Allah, dar nu pãstreazã legãturile de
rudenie, sau dedicã mult timp rugãciunii ºi cãutãrii cunoaºterii,
dar neglijeazã creºterea copiilor sãi ºi nu ºtie ce citesc ei sau ce
prieteni au, sau are mare grijã de copiii sãi, dar se poartã urât cu
pãrinþii sãi, sau are grijã de pãrinþii sãi, dar se poartã urât cu soþia,
sau se poartã respectuos cu soþia ºi copiii, dar îºi deranjeazã
vecinii, sau acordã atenþie treburilor sale personale, dar îºi
neglijeazã prietenii ºi în general bunãstarea comunitãþii
musulmane, sau este religios ºi evlavios, dar nu se gândeºte la
învãþãturile islamice referitoare la salut ori la modul în care se
mãnâncã ºi se bea sau cum sã se poarte cu oamenii.
Este ciudat cã aceste lipsuri existã printre cei care sunt vãzuþi
ca jucând un rol activ în chemarea la islam ºi care sunt implicaþi în
propagarea unui mesaj practic care, în cele mai multe cazuri,
asigurã o înþelegere a învãþãturilor ºi valorilor islamice, urmând
adevãrata cãlãuzire. Cu toate acestea se pare cã natura
copleºitoare a muncii lor sau poate neglijenþa ori uitarea i-a fãcut
pe unii islamiºti sã cadã, cu bunã ºtiinþã sau nu, în capcana acestor
greºeli.
Interesul meu în cercetarea personalitãþii musulmane, aºa
cum islamul doreºte ca ea sã fie, m-a condus la consultarea unor
izvoare islamice care se referã la om ºi la modul în care este el
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cãlãuzit ºi modelat, aºa încât pot prezenta musulmanilor, în special
celor ce sunt activi ºi îºi practicã religia, un studiu complet referitor
la aceastã personalitate, descriind trãsãturile ºi atitudinele ei
distinse. Sã sperãm cã aceastã lucrare poate reprezenta o luminã
cãlãuzitoare pentru cei care în unele privinþe dau greº, reuºind în
acest fel sã se ridice la nivelul pe care l-a dorit religia lor.
Am fost de-a dreptul ºocat atunci când am realizat ce
prãpastie adâncã existã între ceea ce islamul doreºte pentru
musulmani ºi ceea ce doresc ei pentru ei înºiºi – cu excepþia
câtorva dintre ei care sunt sinceri în credinþa lor, care au inima ºi
sufletul curate ºi sunt plini de ambiþii. Aceºtia sunt cei care sunt
devotaþi înflãcãraþi ai religiei lor, care se adapã adânc din cele mai
pure izvoare ºi urmeazã cu fiecare zi ºi mai mult cãlãuzirea
strãlucitã a religiei lor.
Cel care îºi gãseºte timp sã studieze îndrumarea lui Allah ºi
a Profetului Sãu – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –,
cercetând izvoarele potrivite, adicã versetele coranice ºi hadis-urile,
va fi uimit sã constate cât de multe informaþii cuprinzãtoare se
gãsesc în ele, referindu-se atât la aspectele minore, cât ºi la cele
majore ale relaþiei pe care individul o are cu Domnul sãu, cu propria
personalitate ºi cu cei ce se aflã în jurul lui. Toatã aceastã cãlãuzire
are ca scop povãþuirea musulmanului ºi acordarea posibilitãþii de
a se bucura de o viaþã idealã atât ca individ, cât ºi ca membru al
cuprinzãtoarei societãþi.
Se presupune cã musulmanul, aºa cum este hãrãzit de
aceste scrieri, este o persoanã decentã ºi socialã, deosebitã prin
aceastã combinaþie unicã de trãsãturi alese, distinse. Aceste
trãsãturi sunt descrise în Coran ºi în hadis-uri ºi sunt prezentate
ca fiind o obligaþie religioasã care trebuie urmatã întotdeauna de
om în speranþa cã va primi rãsplata lui Allah.
Aºadar am început sã strâng ºi sã clasific materialele
documentare din Coran ºi „Tradiþia Profetului” (Sunna). Cu cât am
strâns mai mult material, cu atât subiectul a devenit ºi mai clar ºi
am putut sã identific urmãtoarele teme:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Musulmanul ºi Domnul sãu
Musulmanul ºi propria personalitate
Musulmanul ºi pãrinþii
Musulmanul ºi soþia
Musulmanul ºi copiii
Musulmanul ºi rudele
Musulmanul ºi vecinii
Musulmanul ºi fraþii ºi prietenii musulmani
Musulmanul ºi comunitatea/societatea sa

Studiind numãrul foarte mare de învãþãturi pe care aceste
izvoare le conþin, mi-am dat seama de mãreþia milosteniei lui Allah
faþã de robii Sãi, prin faptul cã i-a salvat de greºealã ºi le-a trimis
adevãrata cãlãuzire prin trimiºii Sãi, prin Cãrþile ºi Legile Sale,
aºa încât omenirii sã îi poatã fi arãtatã calea cea dreaptã ºi sã
poatã fi salvatã în acest fel de întuneric.
Fiinþele umane au mare nevoie de aceastã cãlãuzire ºi
educaþie, pentru a putea sã îºi foloseascã umanitatea ºi sã joace
în aceastã viaþã rolul pe care l-a hotãrât Allah pentru ele. Dacã nu
ar fi aceastã cãlãuzire divinã, omenirea ar fi lãsatã sã se tãvãleascã
în mocirla egoismului, a urii, dominaþiei ºi asupririi.
Acest lucru se vede clar în comportamentul copilului, care
încearcã sã le arate pãrinþilor cã este mai bun decât fratele lui ºi
cautã sã nege cã fratele lui are vreuna dintre calitãþile bune la
care el însuºi aspirã. Înclinaþia lui fireascã este sã îl înfrângã pe
fratele sãu ºi sã arate cã el este mai bun.
Aceastã caracteristicã fireascã este esenþialã pentru
bunãstarea omului, atâta timp cât nu întrece mãsura ºi este þinutã
sub control. Aceastã înclinaþie de a dovedi ce poate îl motiveazã
sã arate ce are mai bun în el. Satisfacþia mare care se naºte atunci
când îºi dã seama de calitãþile frumoase pe care le posedã îl
încurajeazã sã depunã ºi mai multe eforturi ºi sã reuºeascã sã
îndeplineascã lucruri ºi mai mãreþe. Însã dacã aceastã dorinþã de
a dovedi ce poate întrece mãsura ºi scapã de sub control ea devine
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o boalã dezgustãtoare, periculoasã, care îl transformã pe om într-o
fiinþã arogantã ºi mândrã, purtându-se cu egalii sãi cu dispreþ, chiar
dacã nu are nici pe departe calitãþile pe care pretinde cã le are.
Aici putem vedea valoarea pe care o au religia ºi educaþia în
controlarea acestei boli, pentru cã ele reduc auto-admiraþia ºi indicã
drumul spre cumpãtare, înþelepciune ºi smerenie.
Islamul este izvorul necesat al tuturor lucrurilor decente ºi
cinstite în aceastã viaþã, al unei educaþii ºi a unor principii morale
puternice, a unor valori înalte ºi a unui comportament bun ºi toate
acestea au ajuns la noi în decursul veacurilor din acea sursã
neîntinatã ºi divinã.
Fiinþele umane sunt în mod clar mai înclinate spre nesãbuinþã
ºi ignoranþã, decât spre menþinerea unei cãi drepte, pentru cã este
mai uºor sã cazi decât sã te ridici ºi sã fii nepãsãtor, decât sã
urmezi regulile. Aºadar omul are nevoie de un mijloc de intimidare
care sã îl avertizeze de fiecare datã când uitã ºi se abate de la
calea cea dreaptã. Astfel gânditorii ºi scriitorii au datoria de a explica
aceste valori nobile ºi de a le prezenta într-o manierã uºor de
înþeles, pentru ca oamenii sã îºi poatã dezvolta valorile ºi purtãrile
pe care Allah le-a hotãrât pentru ei, dându-le astfel posibilitatea
de a se bucura de o viaþã decentã ºi plãcutã.
Allah nu a revelat religia islamicã de deasupra celor ºapte
ceruri numai ca aceasta sã fie o chestiune de discuþii teoretice
sau cuvinte sfinte prin recitarea cãrora oamenii sã caute
binecuvântãri, fãrã a înþelege însã semnificaþia. Allah a revelat
aceastã religie pentru a cârmui viaþa individului, a familiei ºi a
societãþii în general, pentru a fi o cãlãuzã care sã îi scoatã pe
oameni din întuneric ºi sã îi îndrepte spre luminã:
„O, oameni ai Scripturii! A venit la voi Trimisul Nostru ca sã
vã arate multe lucruri din cele pe care voi le-aþi ascuns din Scripturã,
trecând peste multe altele. V-au venit vouã o luminã ºi o Carte
limpede de la Allah, / Prin ea Allah îi cãlãuzeºte pe cãile pãcii ºi
mântuirii pe aceia care cautã mulþumirea Lui. ªi El îi scoate din

întunericuri la luminã, prin graþia Sa, ºi îi cãlãuzeºte pe un drum
drept.”
[Coran 5:15,16]
În lumina acestei cãlãuziri, viaþa devine mai bunã, mai plãcutã
ºi mai frumoasã. Primul pas spre aceastã viaþã de cãlãuzire ºi
luminã implicã formarea unui adevãrat individ musulman care sã
prezinte o imagine însufleþitã ºi frumoasã a islamului, ca atunci
când îl vãd pe el, oamenii sã vadã islamul adevãrat, iar când au
de-a face cu el credinþa lor sã sporeascã.
Aºa a fãcut Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – la începutul chemãrii la islam, când primul pas pe
care l-a fãcut pe lungul drum al islamului a fost sã îi modeleze pe
cei care îmbrãþiºau islamul ºi sã devinã cum s-ar zice „corane”
mergãtoare pe faþa pãmântului. Oriunde se duceau, ei reprezentau
un exemplu unic al unei cãi unice de viaþã. Atunci când oamenii
vedeau acest mod unic de viaþã întrupat în indivizi sinceri ºi
credincioºi ei îmbrãþiºau aceastã religie ºi intrau în islam cu miile.
În ziua de azi oamenii, ºi musulmanii în special, au mare
nevoie de aceºti indivizi unici, fãrã de care viaþa omeneascã este
de nesuportat, valorile adevãrate nu pot fi atinse, iar adevãrata
luminã a islamului nu mai poate strãluci.
Cum aratã astãzi un astfel de minunat exemplu uman? La
aceastã întrebare se va rãspunde în paginile urmãtoare.
Mã rog la Allah sã accepte aceastã lucrare pentru El, sã o
facã de folos pentru ceilalþi ºi pentru mine sã fie un sprijin în „ziua
în care nu vor folosi nici avere, nici copii, / afarã de acela care vine
la Allah cu inima curatã!” [Coran 26:88,89]

Muhammad Ali Al-Hashimi
Riyad
27 Jumada Al-Akhira 1401 dupã Hegira
01 Mai 1981
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Capitolul I
Bãrbatul musulman ºi Domnul sãu
Credinciosul este prevãzãtor
Mai înainte de toate, islamul îi cere musulmanului sã creadã
cu adevãrat în Allah, aflându-se în strânsã legãturã cu El,
pomenindu-L adesea ºi punându-ºi încrederea în El, dar fãcând
în acelaºi timp eforturi de a se ajuta singur. În adâncul sufletului
sãu, musulmanul trebuie sã simtã cã are în permanenþã nevoie
de ajutorul ºi sprijinul lui Allah, indiferent de câte crede cã poate
realiza el însuºi.
Musulmanul adevãrat este prevãzãtor ºi receptiv la mãreþia
creaþiei lui Allah. El ºtie prea bine cã Preaputernicul Allah este
Cel care dirijeazã toate treburile universului ºi ale oamenilor. El
recunoaºte semnele puterii Lui nemãrginite în fiecare aspect al
creaþiei ºi în acest fel credinþa lui în Allah creºte, îl pomeneºte
întruna ºi îºi pune speranþa în El:
„În crearea cerurilor ºi a pãmântului ºi în schimbarea nopþii
ºi a zilei sunt semne pentru cei dãruiþi cu minte, / Care îl
pomenesc pe Allah, stând [în picioare], ºezând [jos] sau pe o parte
ºi cugetã la facerea cerurilor ºi a pãmântului, [zicând]: “Doamne,
n-ai fãcut acestea în deºert! Slavã Þie! Apãrã-ne pe noi de chinul
Focului!”
[Coran 3:190,191]
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El ascultã cu supunere poruncile Domnului sãu
Nu e de mirare cã adevãratul musulman este, în toate
lucrurile, un supus smerit al lui Allah. El nu depãºeºte niciodatã
limitele ºi urmeazã poruncile ºi cãlãuzirea lui Allah, chiar ºi atunci
când acestea contravin propriilor lui dorinþe. Încercarea credinþei
musulmanului stã în aceastã urmare a poruncii lui Allah ºi a
Trimisului Sãu în toate treburile, mici ºi mari, fãrã ºovãialã sau
reþineri: „Niciunul dintre voi nu crede [cu adevãrat] pânã nu tinde
spre ceea ce Eu am adus.”1
„Însã, nu! [Jur] pe Domnul tãu! Nu vor crede ei [cu adevãrat]
pânã ce nu te vor lua pe tine ca judecãtor pentru cele care se
iscã între ei ºi nu vor mai afla în sufletele lor temere faþã de ceea
ce tu ai hotãrât ºi nu se vor supune cu desãvârºitã supunere
[hotãrârii tale].”
[Coran 4:65]
Aceasta este adevãrata supunere ºi totala ascultare faþã de
Allah ºi de Trimisul Sãu. Fãrã acestea douã, nu existã nici credinþã
ºi nici religie. Din acest motiv, musulmanul nu se abate de la
cãlãuzirea lui Allah ºi nici nu nesocoteºte poruncile Trimisului Sãu,
indiferent dacã acestea îl privesc pe el ca individ sau pe cei care
se aflã în grija lui ºi pentru care el este responsabil (de exemplu
membrii familiei lui).
El are simþul responsabilitãþii pentru cei care se aflã în
grija lui
Dacã vreun membru al familiei unui musulman este
nepãsãtor sau nu îºi îndeplineºte îndatoririlor pe care le are faþã
de Allah ºi de Trimisul Sãu, atunci musulmanul are
responsabilitatea [sã îl îndrepte pe calea cea bunã]: „Fiecare
1

Al-Nawawi, „Cele patruzeci de hadis-uri”, hadis-ul nr. 41.
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dintre voi este un pãstor ºi fiecare este responsabil pentru turma
lui (adicã pentru cei care se aflã în grija lui).” [convenit]
Responsabilitatea pe care adevãratul musulman o simte
atunci când un membru al familiei lui dã greº într-o privinþã
importantã îl tulburã în mare mãsurã. El nu poate îndura acest
lucru, aºa cã se grãbeºte sã se ocupe de cauza respectivã
indiferent de consecinþe. Singurul care poate nesocoti o astfel de
responsabilitate ºi pãstra tãcerea asupra ei este omul slab în
credinþã ºi lipsit de latura lui bãrbãteascã.
El acceptã voia ºi hotãrârea lui Allah
Adevãratul musulman este întotdeauna mulþumit sã accepte
voia ºi hotãrârea lui Allah: „Cât de uimitoare este treaba
musulmanului! Treburile lui sunt toate bune. Dacã are parte de
liniºte, el este recunoscãtor ºi acest lucru e bun pentru el. Dacã
are parte de greutãþi, le întâmpinã cu rãbdare ºi stãruinþã, ºi acest
lucru este de asemenea bun pentru el.” [Al-Bukhari]
Adevãratul musulman are convingerea cã unul dintre stâlpii
credinþei este reprezentat de credinþa în voia ºi în hotãrârea lui
Allah. Orice lucru i se întâmplã în viaþã nu ar fi putut sã nu se
întâmple, deoarece acesta a fost poruncit de Allah. Faptul cã
acceptã hotãrârea ºi voia Divinã îi va aduce lui o rãsplatã bogatã
de la Allah, care îl va socoti ca fiind unul dintre credincioºii biruitori
ºi supuºi.
Din acest motiv în hadis-ul de mai înainte se spune cã
treburile unui musulman sunt toate bune. Dacã are parte de
liniºte, el va mulþumi Domnului pentru darul Sãu, iar dacã are
parte de greutãþi, el le va îndura cu rãbdare ºi tãrie sufleteascã,
urmând poruncile Domnului sãu ºi acceptând voia ºi hotãrârea
Sa. Indiferent de situaþie, este bine pentru el.
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Cel care se întoarce la Allah cu cãinþã
Musulmanul se poate afla în situaþia de a deveni nepãsãtor
ºi de a se abate de la calea cea dreaptã, astfel cã poate sãvârºi
un pãcat care nu se cade credinciosului smerit ºi prudent, însã
el îl va pomeni de îndatã pe Domnul sãu, se va lepãda de
greºealã ºi va cãuta îndurare pentru lipsurile sale:
„Aceia care au fricã [de Allah], când îi atinge ceva rãu din
partea lui ªeitan, îºi aduc aminte ºi iatã cum ei vãd [primejdia].”
[Coran 7:201]
Inima care este pãtrunsã de iubire ºi teamã de Allah nu va
fi înfrântã de nepãsare. Cei care nesocotesc porunca lui Allah ºi
cãlãuzirea Sa vor fi duºi în rãtãcire. Inima adevãratului musulman
este chiar ºi mai dornicã sã se cãiascã, sã cearã iertare ºi ea se
bucurã de supunere, dar ºi de cãlãuzirea ºi de mulþumirea lui
Allah.
Principala lui preocupare este mulþumirea lui Allah
Adevãratul musulman cautã sã câºtige mulþumirea lui Allah
în fiecare lucru pe care îl face. El nu cautã aprobarea celorlalþi ºi
cu adevãrat el poate stârni mânia ºi ura oamenilor în eforturile
pe care le face ca sã câºtige mulþumirea lui Allah, aºa cum a spus
Profetul: „Allah va avea grijã de cel care îi aduce Lui mulþumire
cu riscul de a-i nemulþumi pe oameni ºi îl va apãra pe el de ei.
Însã pe cel care cautã sã îi mulþumeascã pe oameni cu riscul de
a-L nemulþumi pe El, Allah îl va lãsa în grija oamenilor.”2
Prin urmare, el îºi cântãreºte fiecare faptã dupã dorinþa de
a câºtiga mulþumirea lui Allah ºi, þinând cont de acest lucru, va
împlini sau va renunþa la orice obicei. În acest fel, musulmanul
va avea þeluri înalte ºi calea cea dreaptã va fi clar însemnatã
2

Relatat de al-Tirmizi, al-Qada’i ºi Ibn ’Asakir. (isnad hasan)
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pentru el. El se va feri sã nu cadã cumva în contradicþii penibile,
ca de pildã sã se supunã lui Allah într-o privinþã ºi sã nu se supunã
în alta ori sã priveascã un lucru ca fiind permis (halal) într-un an ºi
interzis (haram) în alt an. Nu existã loc de contradicþii atâta timp
cât standardele sunt corecte ºi principiile sunt adevãrate.
Putem vedea adesea oameni care se roagã cu dãruire în
moschee, însã când îi vedem în pieþe ei se ocupã de camãtã
[riba], ori dacã îi vedem la ei acasã, pe stradã, în ºcoli sau prin
vecini este evident cã nu recurg la legile lui Allah nici pentru ei
înºiºi, dar nici pentru soþiile, copiii ºi toþi cei care se aflã în grija
lor. Aceºti oameni nu pot înþelege credinþa islamicã, aceastã religie
care i-a îndrumat pe musulmani spre un scop mãreþ, ºi anume
mulþumirea lui Allah – Fie El Preamãrit! Acest scop mãreþ l-a fãcut
pe musulman sã îºi cântãreascã toate faptele dupã standardele
hotãrâte de Allah. ªi aceºti oameni vor apãrea a fi cum s-ar zice
„jumãtate musulmani”, adicã sunt musulmani numai cu numele.
Aceastã personalitate înjumãtãþitã este una dintre cele mai mari
pericole cu care se confruntã în prezent musulmanii.
El împlineºte în mod obiºnuit îndatoririle ºi faptele bune
cerute de islam
Adevãratul musulman împlineºte toate faptele obligatorii ºi
aderã, în totalitate ºi cu dãruire, la stâlpii islamului. El nu încearcã
sã caute scuze ca sã nu înfãptuiascã vreun lucru. Face
rugãciunea, împlinind toate cele cinci rugãciuni zilnice la timpul
potrivit, cãci rugãciunea este stâlpul credinþei – cel care împlineºte
rugãciunea împlineºte credinþa, iar cel care nesocoteºte
rugãciunea, distruge credinþa.3
Rugãciunea este cea mai bunã dintre fapte, aºa cum se
spune foarte clar în hadis-ul lui Ibn Mas’ud – Pacea fie asupra
sa! El a spus: „L-am întrebat pe Mesagerul lui Allah: «Care faptã
este cea mai iubitã de Allah?» El a zis: «Sã împlineºti fiecare
3

A se vedea Ihya ulum al-din, 1/147
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rugãciune de îndatã ce este timpul potrivit.» L-am întrebat: «ªi
apoi?» El a zis: «Sã te porþi cu pãrinþii cu îngãduinþã ºi respect.»
L-am întrebat: «ªi apoi?» El a zis: «Lupta sfântã (jihad) pentru
cauza lui Allah.»” [convenit]
Rugãciunea este atât de însemnatã pentru cã este o
legãturã directã între rob ºi Domnul sãu, prin care omul se
depãrteazã de preocupãrile vieþii zilnice ºi se concentreazã numai
asupra Domnului sãu, cerându-I atât sprijin, cât ºi îndrumare ºi
stãruinþã de a se afla în continuare pe calea cea dreaptã. Din
acest motiv nu e de mirare cã rugãciunea este consideratã a fi
cea mai bunã faptã, deoarece este izvorul din care credinciosul
îºi poate trage evlavia [taqua] ºi este izvorul care îl poate curãþa
de pãcate.
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Ce aþi zice dacã
la uºa unuia dintre voi ar curge un pârâu în care el s-ar îmbãia
de cinci ori pe zi? Ar mai rãmâne vreo urmã de murdãrie pe trupul
lui?» Oamenii au zis: «Nu ar mai rãmâne nicio urmã de
murdãrie.» El a zis: «Acest lucru este asemenea celor cinci
rugãciuni zilnice, prin intermediul cãrora Allah ºterge pãcatele.»”
[convenit]
Jabir – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Cele cinci
rugãciuni zilnice sunt precum un râu adânc care curge pe lângã
uºa oricãruia dintre voi, în care se îmbãiazã de cinci ori în fiecare
zi.»” [Muslim]
Ibn Mas’ud – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Un bãrbat a
sãrutat o femeie, apoi a venit la Profet ºi i-a spus ce fãcuse. Atunci
Allah a revelat versetul: „ªi împlineºte Rugãciunea [As-Salat] la
cele douã capete ale zilei ºi la anumite ceasuri din noapte! Faptele
bune le alungã pe cele rele...” [Coran 11:114] Omul a zis: „Se
referã la mine?” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a spus: „Se referã la toþi cei din comunitatea mea.”
[convenit]
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
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– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Cele cinci
rugãciuni zilnice de vineri pânã vineri sunt o ispãºire a pãcatelor
sãvârºite în timpul dintre rugãciuni, atâta timp cât nu sunt
sãvârºite pãcate majore.»” [convenit]
Usman ibn Affan – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am auzit
pe Trimisul lui Allah spunând: «Nu existã niciun musulman pentru
care, dacã atunci când intrã timpul de rugãciune, el face
abluþiunea corect, se concentreazã asupra rugãciunii ºi se
prosterneazã aºa cum se cuvine, rugãciunea sa sã nu fie o
ispãºire pentru pãcatele sãvârºite mai înainte de ea, atâta timp
cât nu au fost sãvârºite pãcate majore. Aºa va fi pânã la sfârºitul
vremii.»” [Muslim]
Existã multe relatãri care vorbesc despre virtuþile rugãciunii
ºi descriu însemnãtatea ei. Ar fi imposibil sã le citãm pe toate aici.
Musulmanul credincios se strãduieºte sã participe la
rugãciunea în grup (jama’a) ori de câte ori poate, deoarece
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a spus
cã „rugãciunea împlinitã în grup (jama’a) este de douãzeci ºi ºapte
de ori mai bunã decât rugãciunea împlinitã individual.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
spus cã musulmanul „dacã împlineºte aºa cum trebuie abluþiunea
(udu’) ºi apoi iese numai cu intenþia de a merge sã se roage în
moschee, atunci pentru fiecare pas pe care îl face se va ridica
statutul sãu în Paradis cu un grad ºi unul dintre pãcatele sale va
fi iertat.”4 Când se roagã, atâta timp cât rãmâne la locul de
rugãciune ºi abluþiunea (udu’) este încã valabilã, îngerii vor
continua sã se roage pentru el: „O, Allah, binecuvânteazã-l! O,
Allah, îndurã-te de el!” El este privit ca fiind într-o stare de
rugãciune atâta timp cât aºteaptã rugãciunea.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
fãgãduit Paradisul aceluia care merge la moschee dimineaþa ºi
4

Din acest motiv, ’Abdullah ibn ’Umar – Pacea fie asupra sa! – obiºnuia sã facã
paºi mici atunci când mergea la moschee, pentru a-ºi spori numãrul de paºi
fãcuþi, astfel încât rãsplata lui sã creascã ºi mai mult.
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seara: „Allah va pregãti un loc în Paradis pentru cel care merge
la moschee dimineaþa sau seara, de fiecare datã când merge la
moschee.” [convenit]
Companionii Profetului – Allah sã fie mulþumit de ei toþi! –
erau întotdeauna nerãbdãtori sã participe la rugãciunea fãcutã în
grup. Referindu-se la acest lucru, ’Abdullah ibn Mas’ud – Pacea
fie asupra sa! – a spus: „Cel care nãzuieºte sã îl întâlneascã pe
Allah ca musulman sã pãstreze obiceiul de a veni la rugãciune
atunci când este fãcutã chemarea.” Allah i-a arãtat Profetului
vostru calea dreptei cãlãuziri ºi aceste rugãciuni (în moschee)
sunt o parte a acesteia. Dacã vã rugaþi în casele voastre ca acest
om care a rãmas în casa sa, atunci voi v-aþi lepãdat de tradiþia
(sunna) Profetului vostru, ºi dacã v-aþi lepãdat de tradiþia Profetului
vostru, atunci aþi cãzut în rãtãcire. Era un timp când singurul om
care stãtea acasã la timp de rugãciune era fãþarnicul, în vreme
ce un om era adus sprijinit5 de alþi doi, pânã când se aºeza în
rândul celor credincioºi.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era
atât de preocupat ca oamenii sã ia parte la rugãciunea în grup
(jama’a) fãcutã în moschee, încât a dorit sã ardã pânã la temelii
locuinþele celor care nu participau la rugãciune: „Pe Cel în Mâna
Cãruia se aflã sufletul meu, am dorit sã dau ordine sã fie adunate
lemne ºi sã îmi fie aduse, apoi sã poruncesc sã se facã chemarea
la rugãciune, sã numesc un om care sã conducã rugãciunea ºi
sã merg la cei care lipseau de la rugãciunea în grup ºi sã le ard
locuinþele.” [convenit]
Aºadar nu e de mirare sã aflãm de Sa’id ibn Al-Musaiiab,
care în treizeci de ani nu a vãzut niciodatã spatele unui alt om în
moschee, deoarece se afla întotdeauna în primul rând, mai înainte
sã se facã chemarea la rugãciune (azan). Existã multe astfel de
exemple în trecutul islamic.
Distanþa nu era o opreliºte pentru companionii Profetului.
5

Se referã la slãbiciunea fizicã sau la boalã, care nu l-a împiedicat pe acel om
sã participe la rugãciunea în grup (jama’a) în moschee.
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Ei veneau la moschee ori de câte ori auzeau chemarea la
rugãciune, indiferent de cât de departe de moschee se afla
locuinþa lor. Rugãciunea în grup le era atât de dragã, încât se
bucurau dacã distanþa era mai mare, deoarece fiecare pas pe
care îl fãceau pânã la moschee era înregistrat printre faptele lor
bune pentru care se primeºte rãsplatã.
Ubayi ibn Kab – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Exista printre
„ajutoare” (Ansar) un om a cãrui casã era cea mai îndepãrtatã
de moschee dintre toate pe care le cunoºteam, însã el nu a lipsit
niciodatã de la rugãciune! Cineva l-a întrebat: «De ce nu cumperi
un mãgar pe care sã-l cãlãreºti atunci când e întuneric sau e
foarte cald?» El a zis: «Nu mi-ar plãcea ca locuinþa mea sã fie
lângã moschee, pentru cã îmi doresc ca paºii pe care îi fac pânã
la moschee ºi apoi înapoi pânã la familia mea sã îmi fie socotiþi
printre faptele mele bune.» Trimisul lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Allah þi-a fãcut parte
la o mare rãsplatã.»” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
sfãtuit pe acei companioni care se aflau departe de moschee sã
nu se mute mai aproape. El i-a asigurat cã eforturile pe care le
fac de a ajunge la moschee vor fi înregistrate printre faptele lor
bune ºi cã acei paºi nu vor fi fãcuþi în zadar.
Jabir – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Unele suprafeþe din
jurul moscheii au devenit libere ºi atunci cei din neamul Salima
au dorit sã se mute acolo. Când Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a auzit acest lucru, le-a zis: «Am auzit cã doriþi
sã vã mutaþi mai aproape de moschee.» Ei au spus: «Da, o, Trimis
al lui Allah, aºa dorim sã facem!» El a zis: «O, neam Salima,
rãmâneþi unde sunteþi, pentru ca eforturile voastre de a ajunge la
moschee sã fie înregistrate printre faptele voastre bune.» Ei au
zis: «Nu am dorit sã ne mai mutãm.»” [Muslim]6
Abu Musa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Cel care
6

Al-Bukhari a fãcut o relatare asemãnãtoare de la Anas.
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va primi cea mai mare rãsplatã pentru rugãciunea sa este cel care
a venit de la cea mai mare distanþã ºi cel care aºteaptã sã se
roage cu imamul va primi o rãsplatã mai mare decât cel ce se
roagã, apoi merge sã doarmã.»” [convenit]
În multe hadis-uri, credincioºii sunt îndemnaþi îndeosebi sã
participe la rugãciunea în grup dimineaþa ºi seara. Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a explicat cã existã o
rãsplatã mare pentru cei care participã la moschee la aceste douã
rugãciuni (fajr ºi iºa). Este de ajuns sã citãm aici numai douã
dintre aceste relatãri:
1. Usman ibn Affan – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am
auzit pe Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
spunând: «Dacã cineva face rugãciunea de noapte (iºa) în grup
este ca ºi cum ar fi rãmas treaz în rugãciune pânã la miezul nopþii,
iar dacã cineva face rugãciunea din zorii zilei (fajr) în grup este
ca ºi când s-ar fi rugat toatã noaptea.»” [Muslim]
2. Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Nicio
rugãciune nu este o povarã mai mare pentru cel fãþarnic decât
rugãciunile de dimineaþã (fajr) ºi noapte (iºa). Dacã ar ºti ei cât
de multe (binecuvântare ºi rãsplatã) se aflã în acestea, ar veni
chiar dacã ar trebui sã se târascã.»” [convenit]
Musulmanul credincios care îºi doreºte sã fie biruitor în Ziua
de Apoi nu va ezita sã împlineascã fapte în plus, atât cât îi stã în
putere, noapte ºi zi, deoarece împlinirea unor fapte în plus îl va
aduce pe acel rob mai aproape de Domnul sãu ºi îl va include
printre cei care primesc ajutorul Sãu divin, aºa cum se spune în
acest hadis qudsi: „...Robul meu continuã sã se apropie de Mine
cu fapte împlinite în plus pentru ca Eu sã îl iubesc. Când Eu îl
iubesc, Eu sunt auzul lui cu care aude, vederea lui cu care vede,
mâna lui cu care loveºte ºi piciorul lui cu care merge. ªi de Mi-ar
cere (ceva), cu siguranþã I-l voi da ºi de mi-ar cere adãpost, cu
siguranþã I-l voi oferi.” [Bukhari]
Datoritã iubirii lui Allah pentru robii Sãi, acea persoanã va
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fi iubitã de locuitorii cerului ºi ai pãmântului, aºa cum se spune
în relatarea lui Abu Huraira, în care Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Când Allah îl iubeºte
pe unul dintre robii Sãi, îl cheamã pe Gavriil (Jibril) ºi spune: «Îl
iubesc pe cutare, iubeºte-l ºi tu.» Atunci Gavriil îl va iubi ºi va
spune locuitorilor cerurilor: «Allah îl iubeºte pe cutare, iubiþi-l ºi
voi.» ªi astfel îl vor iubi ºi locuitorii cerurilor (îngerii) ºi el va fi
cinstit pe pãmânt. Dacã Allah nu-l iubeºte pe unul dintre robii Sãi,
îl cheamã pe Gavriil ºi spune: «Nu-l iubesc pe cutare; nu-l iubi
nici tu.» Atunci Gavriil nu-l va iubi ºi va spune locuitorilor cerurilor:
«Allah nu-l iubeºte pe cutare; nu-l iubiþi nici voi.» Atunci locuitorii
cerurilor nu-l vor iubi ºi de asemenea el nu va fi iubit nici de
locuitorii pãmântului.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã rãmânã noaptea în rugãciune ºi sã stea pânã când i
se umflau picioarele. A’iºa – Pacea fie asupra sa! – l-a întrebat:
„De ce faci asta, o, Trimis al lui Allah, când Allah þi-a iertat toate
pãcatele, cele ce au fost ºi cele ce vor sã vinã?” El a rãspuns:
„Oare nu ar trebui sã fiu un rob recunoscãtor?” [Bukhari ºi Muslim]
Adevãratul musulman încearcã sã împlineascã toate
rugãciunile într-un mod desãvârºit. Rugãciunea nu înseamnã
numai vorbe goale, în timp ce inima este goalã ºi gândurile sunt
în altã parte.
Dupã ce ºi-a încheiat rugãciunea, musulmanul nu se
grãbeºte sã se întoarcã la treburile zilnice. În loc de asta, el cautã
iertarea lui Allah, se roagã Lui ºi Îl preamãreºte, aºa cum se
descrie în „Tradiþia Profetului” (Sunna). Apoi se întoarce spre
Preamãritul Allah cu smerenie, rugându-L sã îl cãlãuzeascã ºi sã
îi dãruiascã bunãtatea acestei vieþi ºi a vieþii ce va sã vinã. În
acest mod, rugãciunea joacã un rol important în curãþarea inimii
ºi a sufletului. Din aceste motive, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – obiºnuia sã spunã: „Sursa celei
mai adânci mulþumiri ale mele este rugãciunea.”7
7

Relatat de Ahmad ºi al-Nisa’i (hasan hadis)
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Cei ce se roagã din toatã inima ºi cu smerenie se aflã sub
grija ºi pavãza lui Allah ºi aceºtia nu se tem când sunt atinºi de
rãu ºi nici nu sunt zgârciþi când sunt atinºi de bine:
„Omul a fost fãcut nestatornic; / Când are parte de rãu, el
este abãtut / Iar când are parte de bine, el este zgârcit, / Afarã
de cei care fac Rugãciunea”
[Coran 70:19-22]
Adevãratul musulman plãteºte de asemenea dania (zakat),
dacã are suficientã avere. El calculeazã suma care trebuie plãtitã,
cu precizie ºi în mod corect, ºi o plãteºte conform cerinþelor
islamice. Chiar dacã are de plãtit danie în valoare de mii sau
milioane, niciodatã nu îi va trece prin minte sã gãseascã vreo
scuzã ca sã nu plãteascã.
Dania (zakat) este o obligaþie financiarã clar definitã, însã
este de asemenea ºi un act de slãvire. Adevãratul musulman nu
îºi poate permite sã dea greº în aceastã îndatorire care este fixatã
de legea islamicã (ºari’a). Musulmanului care pregetã sã
plãteascã îi lipseºte credinþa adevãratã ºi are un comportament
avar ºi ciudat. Este de ajuns sã spunem cã este permis sã se
lupte împotriva celui ce nu plãteºte dania, chiar pânã la punctul
de a-l ucide, pânã când îºi împlineºte aceastã obligaþie. Cuvintele
lui Abu Bakr – Pacea fie asupra sa! – referitoare la apostaþi8 au
rãsunat de-a lungul secolelor, amintindu-ne de legãtura pe care
islamul o face între treburile „religioase” ºi cele „lumeºti”: „Voi lupta
împotriva oricui desparte rugãciunea (salat) de danie (zakat).”
Spusele lui Abu Bakr aratã pe de o parte faptul cã el înþelegea
pe deplin aceastã religie mãreaþã ºi pe de altã parte aratã strânsa
8

Apostaþi – dupã moartea Profetului, numeroase triburi arabe care îmbrãþiºaserã
islamul au renunþat la credinþã ºi s-au rãzvrãtit. Au refuzat în special sã plãteascã
dania (zakat) chiar dacã era una dintre îndatoririle de bazã ale religiei pe care
fãcuserã legãmânt sã o urmeze. Abu Bakr, în calitate de calif, avea datoria sã
îi aducã din nou la calea islamului, sã restabileascã ordinea ºi durabilitatea
statului islamic.
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legãturã dintre rugãciune ºi danie, aºa cum se vede în versetele
din Coran care au fost revelate unul dupã altul ºi care subliniazã
aceastã legãturã:
„Ci aliaþii voºtri sunt numai Allah, Trimisul Lui ºi cei care
cred, cei care plinesc Rugãciunea [As-Salat], aduc Dania
[Az-Zakat] ºi se înclinã adânc [înaintea lui Allah].”
[Coran 5:55]
„Pliniþi rugãciunea, daþi Dania ºi prosternaþi-vã laolaltã cu
cei care se pleacã!”
[Coran 2:43]
„Cei care cred ºi plinesc fapte bune, fac Rugãciunea
[As-Salat] ºi dau Dania [Az-Zakat], au rãsplata lor de la Domnul
lor ºi pentru ei nu este teamã ºi nici nu vor fi ei mâhniþi.”
[Coran 2:277]
Adevãratul musulman posteºte în luna Ramadan cu
intenþia sincerã de a câºtiga rãsplatã de la Allah ºi cu inima plinã
de credinþã. „Aceluia care posteºte în Ramadan cu credinþã ºi
speranþã la rãsplatã îi vor fi iertate toate pãcatele anterioare.”
[convenit] El ºtie prea bine cã în obligaþia de a posti sunt incluse
ºi pãzirea limbii, a vederii ºi a tuturor celorlalte „înzestrãri”,
ferindu-se în acelaºi timp sã nu sãvârºeascã vreun pãcat care
sã îi anuleze postul sau rãsplata: „Când vreunul dintre voi
posteºte, nu trebuie sã rosteascã cuvinte urâte sau sã ridice
vocea la mânie. Dacã atunci cineva îl provoacã sau se luptã cu
el, el trebuie sã zicã: «Eu postesc!»” [convenit]
„Allah nu are nevoie de renunþarea la mâncare ºi bãuturã
a celui care nu renunþã la vorbe mincinoase ºi la fapte rele.”
[Bukhari]
Musulmanul care posteºte este conºtient de faptul cã
aceasta este o lunã cum nu mai existã alta: este luna în care se
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posteºte pentru Allah, iar rãsplata de la Allah este mai mãreaþã
ºi mai bogatã decât îºi poate cineva imagina: „Rãsplata pentru
fiecare faptã bunã împlinitã de fiii lui Adam va fi înmulþitã de la
zece pânã la ºapte sute de ori. Allah a grãit: «În afara postului,
pentru cã acesta este pentru Mine ºi Eu Însumi voi oferi rãsplata
pentru el. El renunþã la mâncarea sa ºi la plãcerile lui pentru
Mine.» Pentru cel ce posteºte existã douã momente de bucurie,
unul, atunci când îºi întrerupe postul, celãlalt, când îl întâlneºte
pe Domnul lui. Cu adevãrat mirosul gurii celui ce posteºte este
mai plãcut lui Allah decât mireasma moscului.” [Muslim]
Musulmanul înþelept se îngrijeºte sã facã tot ce poate mai
mult în aceastã lunã binecuvântatã. Întreaga zi el ºi-o petrece
postind, rugându-se, citind din Coran, împlinind milostenii ºi alte
fapte bune, iar nopþile cu rugãciune, rugãciuni opþionale (tahajjud)
ºi rugi (dua): „Aceluia care posteºte în Ramadan cu credinþã ºi
speranþã la rãsplatã îi vor fi iertate toate pãcatele anterioare.”
[convenit]
Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – se strãduia sã împlineascã mai multe fapte bune
decât în oricare alt timp, ºi asta în special în ultimele zece zile
ale lunii.
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – obiºnuia sã împlineascã
în timpul lunii Ramadan, în special în ultimele zece zile ale lunii,
mai mult decât împlinea în oricare alt timp.” [Muslim]
De asemenea, A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Când
începeau ultimele zile ale lunii Ramadan, Trimisul lui Allah – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – stãtea întreaga noapte, îºi
trezea familia, se strãduia foarte mult ºi se înfrâna de la relaþii
conjugale.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a
poruncit musulmanilor sã caute noaptea „hotãrârii divine” (lailat
al-qadr) ºi îi încuraja sã petreacã aceastã noapte în rugãciune:
„Cãutaþi lailat al-qadr în timpul ultimelor zece zile ale lunii
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Ramadan.” [convenit]
„Cãutaþi lailat al-qadr în timpul nopþilor impare din ultimele
zece zile ale lunii Ramadan.” [Bukhari]
„Celui ce îºi petrece noaptea al-qadr în rugãciune ºi se
roagã din credinþã dreaptã ºi sperând la rãsplatã îi vor fi iertate
toate pãcatele anterioare.” [convenit]
Aºadar aceastã lunã binecuvântatã este un timp neprihãnit
numai pentru rugãciune. Musulmanul adevãrat nu are timp sã stea
de vorbã ºi sã se ocupe cu alte îndeletniciri inutile de-a lungul
nopþii. El nu trebuie sã se afle printre cei care îºi petrec în mod
plãcut noaptea pânã când zorii se apropie, iar dupã ce mãnâncã
puþin, cad într-un somn adânc ºi pot chiar sã piardã rugãciunea
de dimineaþã (fajr).
Musulmanul care înþelege cu adevãrat religia sa nu rãmâne
treaz pânã târziu dupã ce s-a întors de la rugãciunile taraawih9,
deoarece în câteva ore scurte se va trezi sã facã rugãciunea
opþionalã de noapte (qiyam al-lail) ºi sã mãnânce suhur, cãci
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a
poruncit musulmanilor sã mãnânce suhur, pentru cã se aflã multe
foloase în acesta: „Mâncaþi suhur, pentru cã în suhur se aflã
binecuvântare.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a
poruncit musulmanilor sã se trezeascã sã mãnânce suhur,
deoarece acest lucru le va reaminti sã facã qiyam al-lail ºi îi va
motiva sã meargã sã facã rugãciunea de dimineaþã (fajr) la
moschee, în grup, asta pe lângã faptul cã îi va ajuta sã posteascã.
Aºa se spune în tradiþia (sunna) Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi el aºa i-a învãþat pe
companionii sãi.
Zaid ibn Thabit – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Am mâncat
suhur cu Trimisul lui Allah, apoi ne-am ridicat sã ne rugãm.” Un
9

Taraawih – rugãciuni opþionale, care sunt înfãptuite dupã rugãciunea de noapte
(iºa), în Ramadan. Sunt fãcute de obicei în grup ºi în timpul lor se recitã cât de
mult se poate din Coran.
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om a întrebat: „Cât timp era între cele douã?” El a zis: „Cincizeci
de versete [adicã timpul necesar cât pentru a recita cincizeci de
versete].” [convenit]
Adevãratul bãrbat musulman împlineºte de asemenea
posturile opþionale în alte perioade decât în luna Ramadan, cum
ar fi în ziua ’Arafa ºi în cea de-a noua ºi a zecea zi a lunii
Muharram. Postul în aceste zile reprezintã una dintre faptele bune
care ne pot izbãvi de pãcate, aºa cum ne-a spus Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
Abu Qatada – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fost întrebat
despre postul din ziua ’Arafa ºi el a zis: «Este o izbãvire pentru
pãcatele anului care a trecut ºi pentru ale celui prezent.»”
[convenit]
Ibn ’Abbas a zis: „Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a postit în ziua ’Aºura (a zecea zi a lunii Muharram)
ºi le-a poruncit celorlalþi sã posteascã ºi ei în aceastã zi.”
[convenit]
Abu Qatada – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fost întrebat despre postul
din ziua ’Aºura ºi el a zis: «Este o izbãvire a pãcatelor din anul
care a trecut.»” [Muslim]
Ibn ’Abbas – Pacea fie asupra sa! – a povestit cã Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dacã
voi trãi ºi la anul, voi posti în cea de-a noua zi (a lunii Muharram).”
[Muslim]
Este bine de asemenea sã se posteascã timp de ºase zile
în luna ªawual (luna islamicã ce urmeazã imediat dupã
Ramadan), aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a zis: „Pentru cel care a þinut post în luna Ramadan,
apoi l-a continuat cu ºase zile [de post] în ªawual va fi precum a
postit pentru un an întreg.” [Muslim]
Este de asemenea recomandat sã se þinã post timp de trei
zile în fiecare lunã, conform spuselor lui Abu Huraira: „Cel mai
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drag prieten al meu (adicã Profetul) m-a povãþuit sã fac trei lucruri:
sã postesc trei zile în fiecare lunã, sã fac douã raka la rugãciunea
duha ºi sã nu mã culc niciodatã pânã ce nu am fãcut uitr.”
[convenit]
Abu Ad-Darda – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Dragul meu
prieten (adicã Profetul) m-a povãþuit sã fac trei lucruri la care
n-am sã renunþ niciodatã cât voi trãi: sã postesc trei zile în fiecare
lunã, sã fac rugãciunea duha ºi sã nu dorm pânã nu am fãcut
uitr.” [Muslim]
’Abdullah ibn ’Amr ibn ’Al-As – Pacea fie asupra sa! – a
spus cã Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a zis: „Postul timp de trei zile în fiecare lunã este
precum postul pentru o viaþã întreagã.” [Muslim]
Unele relatãri descriu aceste zile ca fiind a treisprezecea,
a paisprezecea ºi a cincisprezecea zi a fiecãrei luni, care sunt
numite „zilele albe” (al-aiiam al-bid); alte relatãri afirmã cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – obiºnuia sã þinã
post trei zile, fãrã a le preciza, în fiecare lunã.
Mu’adha Al-’Adawiia a zis: „Am întrebat-o pe A’iºa: «Trimisul
lui Allah obiºnuia sã þinã post trei zile în fiecare lunã?» Ea a zis:
«Da.» Am întrebat-o: «În ce perioadã a lunii obiºnuia sã
posteascã?» Ea a zis: «Pentru el nu conta în care perioadã a
lunii þinea post.»” [Muslim]
Adevãratul musulman intenþioneazã sã împlineascã
pelerinajul (hajj) în Casa lui Allah atunci când are aceastã
posibilitate. Înainte de a pleca în cãlãtorie la locurile sfinte, el
studiazã în profunzime regulile pelerinajului, cercetând toate
aspectele minore ºi majore, astfel ca atunci când va împlini
ritualurile pelerinajului, sã le împlineascã într-un mod desãvârºit ºi
corect. El înþelege pe deplin înþelepciunea care se aflã în spatele
acestei mãreþe îndatoriri religioase ºi îºi simte sufletul pãtruns de
credinþa ºi bucuria islamului. Dupã ce împlineºte cu succes
pelerinajul, el se va întoarce la familia lui ºi în þara lui fãrã de pãcat
ca ºi în ziua în care s-a nãscut, pãtruns de mãreþia acestei religii
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care a adunat laolaltã naþiunile pãmântului în jurul Casei lui Allah
într-o mare reuniune internaþionalã, aºa cum nu a mai existat în
nicio altã vreme, cãci în ciuda diferenþelor de culoare, naþionalitate
ºi limbã, pelerinii sunt uniþi prin rãspunsul la chemarea lui Allah
ºi prin slãvirea pe care i-o aduc Lui, Unicului Stãpân Atotputernic.
El este un adevãrat rob al lui Allah
Musulmanul crede cu adevãrat cã unicul sãu scop în viaþã
este sã îl adore pe Domnul sãu:
„Eu nu i-am creat pe djinni ºi oameni decât pentru ca ei sã
Mã adore.”
[Coran 51:56]
Adorarea ºi slãvirea lui Allah se pot înfãptui prin fiecare faptã
bunã ce are ca scop formarea unei civilizaþii care sã
rãspândeascã Cuvântul lui Allah pe pãmânt ºi care sã trãiascã
aºa cum se spune în învãþãturile ºi poruncile Sale. Gândul cã este
un slujitor al lui Allah este adânc înrãdãcinat în inima
musulmanului ºi acesta este punctul de plecare pentru toate
faptele sale, prin care încearcã sã câºtige mulþumirea lui Allah.
Astfel fiecare faptã pe care un musulman o sãvârºeºte poate fi
consideratã un act de slãvire întocmai ca ºi ritualurile religiei lui,
atâta timp cât intenþia sa este sã împlineascã acele fapte pentru
Allah.
Cel mai important act de slãvire pe care îl pot împlini
musulmanii este sã facã tot posibilul pentru a propovãdui religia
lui Allah pe pãmânt ºi pentru a urma modul de viaþã pe care El
l-a hotãrât, aºa încât islamul sã cârmuiascã atât viaþa individului
ºi a familiei, cât ºi a comunitãþii ºi a naþiunii.
Adevãratul musulman simte cã lipseºte ceva din slãvirea
lui dacã nu încearcã sã ducã la bun sfârºit scopul pentru care
Allah a creat djinni ºi oamenii, adicã sã ajute la rãspândirea
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supremaþiei lui Allah pe pãmânt, singurul mod în care omenirea
poate cu adevãrat sã-L slãveascã pe Allah:
„Eu nu i-am creat pe djinni ºi oameni decât pentru ca ei sã
Mã adore.”
[Coran 51:56]
Aceasta este singura modalitate prin care adevãratul sens
al cuvintelor „La ilaha ill-Allah, Muhammedun Rasulullah! [Nu
existã altã divinitate în afarã de Allah ºi Muhammed este Trimisul
lui Allah!]” va fi împlinit în timpul vieþii noastre pãmânteºti.
Înþelegând foarte bine acest lucru, musulmanul nu poate fi
decât un om cu o misiune în viaþã, o misiune care are ca scop
stabilirea Legii lui Allah Unicul pe pãmânt, în toate aspectele vieþii.
Credinþa lui nu poate fi desãvârºitã, decât dacã încearcã din
rãsputeri sã împlineascã aceastã responsabilitate. Aceastã
misiune îl face pe musulman sã simtã cã aparþine cu adevãrat
islamului ºi cã acesta este singurul lucru care îl va face sã intre
în rândurile drept-credincioºilor musulmani ºi care va da un sens
vieþii lui, cãci rolul de propovãduitor al islamului pe pãmânt este
un rol pe care Allah l-a preferat înaintea multora din creaþia Sa:
„Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam ºi i-am purtat pe ei pe uscat
ºi pe mare ºi le-am dat lor ca hranã felurite bunãtãþi ºi i-am ales
pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-am creat.”
[Coran 17:70]
Nu este de mirare cã adevãratul musulman îmbrãþiºeazã
bucuros aceastã misiune ºi îºi dedicã cu înflãcãrare toate
mijloacele – timpul, energia ºi averea – pentru a o împlini. Aceasta
este o trãsãturã de seamã a vieþii lui, pentru cã îl îndreptãþeºte
sã se apropie ºi mai mult de Allah. Fãrã aceastã misiune, viaþa
lui nu are niciun sens ºi nu existã nicio garanþie cã va câºtiga
mulþumirea lui Allah, decât în cazul în care îºi dedicã toate
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eforturile pentru a o îndeplini. Încercarea de a stabili legea lui Allah
pe pãmânt este cea mai înaltã formã de slãvire pe care o poate
împlini un musulman, deoarece aceasta îl aduce mai aproape de
Allah ºi îi asigurã mijloace de a câºtiga mulþumirea Sa. Aºadar
musulmanul încearcã fãrã întrerupere sã facã acest scop sã
devinã realitate. El nu depune un alt jurãmânt, nu duce o altã
flamurã în afarã de cea islamicã ºi urmeazã numai învãþãturile
acestei religii.
El citeºte adeseori Coranul
Pentru a putea ajunge la un nivel atât de înalt, musulmanul
trebuie sã se adãposteascã întotdeauna la umbra sfântului Coran,
sã se bucure de cãlãuzirea lui binecuvântatã ºi sã îi îngãduie sã
îl îndrepte spre cei drept-credincioºi. El citeºte adeseori Coranul
cu smerenie ºi încearcã sã înþeleagã sensurile versetelor. El
stabileºte un timp anume pentru citirea Coranului pe care îl
respectã întotdeauna: acest timp îl dedicã în totalitate numai citirii
cuvintelor Domnului sãu. Atunci adevãratul sens al versetelor din
Coran îi va pãtrunde sufletul, curãþindu-l ºi purificându-l, ºi îi va
spori înþelepciunea, credinþa ºi simþul siguranþei:
„Pe cei ce cred ºi ale cãror inimi sunt liniºtite întru
pomenirea lui Allah”, cãci prin pomenirea lui Allah se liniºtesc
inimile.”
[Coran 13:28]
Musulmanul îºi aminteºte de imaginea minunatã pe care o are
cel ce citeºte Coranul, zugrãvitã atât de frumos de Profet – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, încât îºi petrece zilele ºi
nopþile recitând din Cartea sfântã ºi bucurându-se de sensurile
binecuvântate.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Imaginea unui credincios care citeºte Coranul este precum o
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citronadã, al cãrei miros este plãcut ºi al cãrei gust este plãcut;
imaginea credinciosului care nu citeºte Coranul este precum o
curmalã, care nu are niciun miros, însã gustul ei este dulce;
imaginea unui ipocrit care citeºte Coranul este precum o floare
înmiresmatã, care are un miros plãcut, dar al cãrei gust este amar;
ºi imaginea unui ipocrit care nu citeºte Coranul este precum
colochinta (mãr amar), care nu are niciun miros ºi are gust amar.”
[convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Citeºte Coranul, pentru cã el îºi va oferi serviciile în Ziua Învierii
ca sã mijloceascã pentru cititorii lui.” [Muslim]
„Cel care citeºte fluent Coranul este alãturi de scribii10 cinstiþi
ºi evlavioºi ºi cel care citeºte Coranul ºi face eforturi sã îl citeascã,
chiar dacã este greu pentru el, va primi o dublã rãsplatã”.
[convenit]
Poate oare musulmanul sã nesocoteascã versetele din
Coran sau sã nu îl citeascã ºi sã nu reflecteze la sensurile lui?
În concluzie, îndatorirea pe care adevãratul musulman o are
faþã de Domnul sãu este aceea de a avea credinþã profundã ºi
adevãratã, de a împlini mereu fapte bune, de a cãuta continuu
mulþumirea Sa, de a fi un adevãrat rob al Sãu ºi de a duce la
împlinire scopul pentru care a fost creat, aºa cum l-a definit Allah:
„Eu nu i-am creat pe djinni ºi oameni decât pentru ca ei sã
Mã adore.”
[Coran 51:56]

10

Adicã îngerii care scriu faptele omului. Sensul este urmãtorul: cel care ºtie
bine Coranul se va bucura de un statut atât de înalt în Ziua de Apoi, încât se va
afla în compania mãreaþã a acestor scribi evlavioºi. (traducãtorul)
33

MUSULMANUL SI
, PROPRIA PERSOANÃ

Capitolul II
Musulmanul ºi propria persoanã
Introducere
Islamul vrea ca musulmanul sã se distingã de ceilalþi
oameni, remarcându-se de îndatã prin înfãþiºare, îmbrãcãminte,
comportament decent ºi fapte bune, aºa încât sã reprezinte un
bun exemplu, demn de mesajul mãreþ pe care îl aduce omenirii.
Potrivit relatãrii fãcute de marele companion Ibn Al-Hanzaliia,
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a spus
companionilor sãi în timp ce cãlãtoreau ca sã întâlneascã ºi alþi
fraþi în credinþã: „Mergeþi sã-i vizitaþi pe fraþii voºtri. Aºadar dregeþi
ºeile voastre ºi asiguraþi-vã cã sunteþi bine îmbrãcaþi, ca sã fiþi
printre oameni ca o podoabã, cãci Allah nu iubeºte urâþenia.”11
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
considerat înfãþiºarea neîngrijitã, hainele pline de scame ºi
murdare a fi o formã de urâþenie, care nu este plãcutã ºi este
interzisã de islam.
Adevãratul musulman nu îºi neglijeazã înfãþiºarea, indiferent
de cât este de ocupat cu îndatoririle sale islamice, deoarece
înfãþiºarea unui om nu poate fi separatã de natura lui interioarã.
O înfãþiºare plãcutã ºi deosebitã îi este de folos unei fiinþe
nobile ºi decente: aºa trebuie sã fie musulmanul care îi cheamã
pe alþii la islam.
Musulmanul înþelept este acela care traseazã un echilibru
între nevoile trupului, ale minþii ºi ale sufletului. El acordã fiecãrei
pãrþi atenþia pe care o meritã, fãrã a exagera într-un anumit aspect
în detrimentul celorlalte. Cãutând sã creeze un echilibru perfect,
el urmeazã dreapta cãlãuzire a Profetului – Allah sã-l
11

Relatat de Abu Dawud, al-Hakim în “al-Mustadrak” (isnad sahih).
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binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
’Abdullah ibn ’Amr ibn al-’As – Pacea fie asupra sa! – a relatat
cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºtia
despre exagerarea în slãvire, deoarece i-a spus lui (’Abdullah): „Am
auzit eu bine cã posteºti întreaga zi ºi cã rãmâi în rugãciune
întreaga noapte?” El a zis: „E adevãrat, o, Trimis al lui Allah!”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a spus:
„Nu face asta. Posteºte ºi întrerupe-þi postul, dormi ºi apoi
trezeºte-te. Pentru cã trupul tãu are un drept de la tine, ochii tãi
au un drept de la tine, soþia ta are un drept de la tine ºi oaspeþii
(vizitatorii) au un drept de la tine.” [Bukhari ºi Muslim]
Cum poate atinge bãrbatul musulman acest echilibru între
trup, minte ºi suflet?
Trupul lui
Cumpãtare în ceea ce priveºte mâncarea ºi bãutura
Bãrbatul musulman are mare grijã de trupul lui, contribuind
la sãnãtatea ºi întãrirea lui. El este cumpãtat la mâncare ºi la
bãuturã, nu este lacom ºi consumã numai atât cât sã îºi menþinã
sãnãtatea ºi energia. Acest lucru reflectã ceea ce se spune în Coran:
„...Mâncaþi ºi beþi, însã nu întreceþi mãsura, fiindcã El nu-i
iubeºte pe cei care întrec mãsura!”
[Coran 7:31]
De asemenea, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a îndemnat la cumpãtare în ceea ce priveºte
mâncarea ºi bãutura: „Pentru fiul lui Adam nu existã vas mai rãu
pe care sã îl umple decât stomacul sãu, însã dacã trebuie sã-l
umple, atunci sã lase o treime pentru mâncare, o treime pentru
bãuturã ºi o treime pentru aer.”12
12

Un hasan hadis relatat de Ahmad, al-Tirmizi, iar Hakim a spus cã este sahih.
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’Umar – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Feriþi-vã sã vã umpleþi
stomacul cu mâncare ºi bãuturã, pentru cã este dãunãtor trupului
ºi provoacã boalã ºi lenevie în împlinirea rugãciunilor. Fiþi
cumpãtaþi atât la mâncare, cât ºi la bãuturã, cãci acest lucru este
mai sãnãtos pentru trupurile voastre ºi, în cea mai mare mãsurã,
reduce risipa. Allah nu îl va iubi pe omul îmbuibat (cel care duce
o viaþã în desfãtare) ºi omul nu va fi osândit pânã ce nu va pune
poftele lui mai presus de religia lui.”13
Bãrbatul musulman se þine departe de droguri ºi stimulente,
mai ales de cele care sunt cunoscute ca fiind interzise. El se culcã
devreme ºi se trezeºte devreme ºi nu consumã medicamente
decât dacã este bolnav. În afarã de aceasta, prin modul de viaþã
pe care îl duce el are grijã de sãnãtatea ºi de energia lui.
Musulmanul înþelept ºtie prea bine cã un credincios puternic
în credinþã este mai iubit de Allah decât un credincios slab în
credinþã, aºa cum ne-a învãþat Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! Aºadar el cautã întotdeauna sã îºi întãreascã
trupul ducând un stil de viaþã sãnãtos.
El face în mod obiºnuit exerciþii fizice
Cu toate cã de obicei musulmanul se bucurã de o stare de
sãnãtate bunã, deoarece se abþine sã consume alimente sau
bãuturi dãunãtoare ori interzise ºi se fereºte de asemenea de
obiceiuri nesãnãtoase, cum ar fi sã stea noaptea pânã târziu sau
sã se implice în activitãþi care sunt dãunãtoare stãrii lui de
sãnãtate, el trebuie sã facã totuºi eforturi sã îºi îmbunãtãþeascã
condiþia fizicã.
Obiceiul de a mânca sãnãtos este urmat de un program
bine organizat de exerciþii fizice, care sã se potriveascã condiþiei
fizice, vârstei ºi statutului social. Acest lucru îi oferã trupului sãu
tãrie, energie ºi vitalitate, precum ºi imunitate la boli.
Dacã vrea sã tragã foloase de pe urma exerciþiilor fizice, el
13

Al-Kanz, 8/47.
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face sport cu regularitate ºi nu renunþã. Acest lucru este fãcut
dupã un sistem bine organizat, cu mãsurã însã, cãci, oriunde s-ar
afla, aceasta este o trãsãturã distinctivã a adevãratului musulman.
Trupul ºi îmbrãcãmintea sunt curate
Musulmanul care urmeazã normele islamice este foarte
curat. El are standarde înalte în ceea ce priveºte igiena personalã,
îmbãindu-se adesea, cãci Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – i-a îndemnat pe musulmani sã facã o baie
generalã ºi sã se parfumeze 14, mai ales în ziua de vineri:
„Îmbãiaþi-vã vinerea, spãlaþi-vã pe cap, chiar dacã nu vã aflaþi în
starea de janaba (necurãþenie, adicã dupã relaþii conjugale) ºi
parfumaþi-vã.” [Bukhari]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a pus
un accent atât de mare pe curãþenie ºi pe îmbãiere, încât unii
dintre cei patru imami au considerat abluþiunea generalã (gusl)
înainte de rugãciunea de vineri a fi obligatorie.
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Este de datoria
fiecãrui musulman sã facã baie (cel puþin) o datã la ºapte zile ºi
sã se spele pe cap ºi pe trup.»” [convenit]
Adevãratul musulman îºi pãstreazã îmbrãcãmintea ºi
ºosetele curate, verificându-le din când în când, sã se asigure
cã nu au un miros neplãcut. El foloseºte de asemenea parfum
care sã-l ajute sã fie curat. S-a relatat cã ’Umar – Pacea fie
asupra sa! – obiºnuia sã spunã: „Cel care cheltuieºte o treime
din averea sa pe parfum nu este risipitor.”
Musulmanul înþelept se îngrijeºte de cavitatea sa bucalã,
pentru ca nimeni sã nu simtã vreodatã cã aceasta emanã un
miros neplãcut. El îºi curãþã în fiecare zi dinþii cu un siuak, cu o
periuþã de dinþi, pastã de dinþi ºi apã de gurã. El viziteazã de
14

numai bãrbaþii se pot parfuma atunci când ies în public; este interzis ca
femeile sã fie parfumate atunci când ies afarã.
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asemenea cu regularitate dentistul, îºi face un control cel puþin o
datã pe an ºi viziteazã ºi alþi specialiºti, cum ar fi la
otorinolaringologie (pentru urechi, nas ºi gât) dacã este necesar,
pentru ca respiraþia lui sã rãmânã proaspãtã ºi plãcut mirositoare.
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a spus cã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – „nu se trezea niciodatã din
somn, în orice timp din zi ºi noapte, fãrã sã îºi cureþe dinþii cu un
siuak înainte de a face abluþiunea (udu’).”15
Preocuparea Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – pentru igiena oralã era atât de mare încât a zis: „Dacã
nu era faptul cã nu am dorit sã îmi împovãrez comunitatea, le-aº
fi poruncit sã foloseascã siuak-ul înainte de fiecare rugãciune.”
[Bukhari ºi Muslim]
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a fost întrebatã de primul
lucru pe care obiºnuia sã îl facã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – atunci când ajungea acasã. Ea
a zis: „Sã foloseascã siuak-ul.” [Muslim]
Din nefericire, unii musulmani nesocotesc aceste învãþãturi
care se aflã la baza islamului ºi nu acordã atenþia cuvenitã cavitãþii
bucale, trupului ºi îmbrãcãmintei. ªi poate îi vedeþi cã merg la
moschee sau la alte întruniri religioase sau de studiu,
deranjându-ºi fraþii cu mirosuri neplãcute ºi fãcându-le rãu
îngerilor care înconjoarã aceste întruniri binecuvântate. Ceea ce
este cu adevãrat ciudat este faptul cã ei ascultã ºi repetã spusele
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – cã acela
care mãnâncã ceapã, usturoi sau praz nu trebuie sã meargã la
moschee, deoarece respiraþia lui ar putea face rãu îngerilor ºi
oamenilor: „Cel care mãnâncã ceapã, usturoi sau praz sã nu se
apropie de moscheea noastrã, cãci ceea ce face rãu fiilor lui
Adam face rãu ºi îngerilor.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a
interzis celor care au consumat aceste ierburi urât mirositoare sã
se apropie de moschee, ca nu cumva oamenii ºi îngerii sã fie
15

Hasan hadis relatat de Ahmed ºi Abu Dawud
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vãtãmaþi de respiraþia lor urât mirositoare, însã aceste mirosuri
pãlesc în semnificaþie pe lângã duhoarea pe care o emanã
hainele murdare, ciorapii nespãlaþi, trupurile nespãlate ºi gurile
necurate ale acelor indivizi nepãsãtori ºi neîngrijiþi care le fac rãu
celorlalþi la diverse întruniri.
Imamul Ahmad ºi imamul Al-Nisa’i a relatat cã Jabir – Pacea
fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a venit sã ne viziteze ºi a vãzut un bãrbat care
purta haine murdare. El a zis: «E posibil oare ca acest om sã nu
gãseascã nimic cu care sã îºi spele hainele?»”
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu
îi plãcea sã îl vadã pe musulman cã se înfãþiºeazã înaintea
oamenilor purtând haine murdare, când putea sã le cureþe. El
i-a îndemnat pe musulmani sã îmbrace întotdeauna haine curate
ºi sã aibã o înfãþiºare curatã ºi îngrijitã.
El obiºnuia sã spunã: „Nu e nimic rãu dacã se pãstreazã
douã veºminte pentru ziua de vineri, în afarã de hainele de zi cu
zi.”16
Islamul îºi încurajeazã adesea adepþii sã fie întotdeauna
curaþi, sã îºi parfumeze îmbrãcãmintea ºi sã se asigure cã trupul
lor emanã întotdeauna un miros proaspãt ºi curat. Aºa obiºnuia
sã facã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –,
aºa cum se consemneazã într-o relatare pe care imamul Muslim
a citat-o de la Anas ibn Malik, care a zis: „Nu am simþit niciodatã
miros de ambrã cenuºie sau de mosc care sã aibã o mireasmã
mai plãcutã decât mirosul Trimisului lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!”
Multe relatãri descriu curãþenia veºmintelor Profetului – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi a trupului sãu, precum
ºi mirosul plãcut al sudorii lui. De exemplu: dacã strângea mâna
unui om, mirosul sãu plãcut rãmânea imprimat pe mâna acelui
om pentru restul zilei, iar dacã mângâia cu mâna creºtetul unui
copil, acesta se deosebea de ceilalþi prin virtutea mirosului dulce.
16

Relatare de Abu Dawud, Ibn Majah. (isnad sahih)
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Imamul Bukhari menþioneazã în „Al-Tarikh al-kabir”,
relatând de la Jabir, cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – nu a trecut niciodatã printr-un loc fãrã ca
oamenii care veneau dupã el sã nu ºtie cã a trecut pe acolo,
datoritã miresmei persistente pe care o lãsa în urmã.
Odatã, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a dormit în casa lui Anas. El a asudat ºi Umm Anas a venit sã strângã
sudoarea într-o sticlã. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a întrebat-o ce anume fãcea ºi ea i-a zis: „Aceasta este
sudoarea ta. O adãugãm parfumului nostru ºi acesta este cel mai
bun parfum.” [Muslim]
Cât de urgentã este nevoia musulmanilor de a urma
cãlãuzirea acestui mãreþ trimis în ceea ce priveºte îngrijirea
pãrului, aºa cum spun învãþãturile islamice. Aºa s-a relatat într-un
hadis de Abu Dawud citat de la Abu Huraira – Pacea fie asupra
sa! Acesta a zis: „Oricine are pãr sã se îngrijeascã de el aºa cum
se cuvine.”
Îngrijirea pãrului, potrivit învãþãturilor islamice, înseamnã
a-l pãstra curat, a-l pieptena, a-l parfuma ºi a-l aranja într-un
mod plãcut.
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu
îi plãcea ca oamenii sã îºi lase pãrul nepieptãnat ºi neîngrijit, sã
arate ca niºte monºtrii. A asemuit asemenea urâþenie cu
înfãþiºarea Satanei.
În „Al-Muwatta”, imamul Malik a menþionat un hadis cu un
lanþ autentic (mursal isnad) de la ’Atta’ ibn Iassar. Acesta a zis:
„Trimisul lui Allah era în moschee, când un om cu pãr neîngrijit
ºi barba murdarã a intrat. Profetul a arãtat spre el, ca ºi cum i-ar
fi spus cã trebuie sã îºi cureþe pãrul ºi barba. Bãrbatul a mers ºi
a fãcut asta, apoi s-a reîntors. Profetul a zis: «Nu este mai bine
aºa decât sã vinã unul dintre voi cu pãrul neîngrijit, arãtând ca
Satana?»”
Faptul cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a asemuit omul cu pãr murdar cu Satana aratã foarte
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clar cã islamul pune mare accent pe înfãþiºarea îngrijitã ºi plãcutã
ºi nu agreeazã murdãria ºi urâþenia.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
þinea întotdeauna cont de înfãþiºarea oamenilor ºi el nu a vãzut
niciodatã un om cu îmbrãcãminte murdarã, cu pãr neîngrijit,
fãrã sã îl dojeneascã pentru neglijenþa sa. Imamul Ahmad ºi
An-Nasaa’i relateazã cã Jabir – Pacea fie asupra sa! – a spus:
„Trimisul lui Allah a venit sã ne viziteze ºi a vãzut un om cu
pãrul neîngrijit, ce îi stãtea în toate direcþiile, aºa cã a zis: «Se
poate oare sã nu fi gãsit nimic cu care sã-ºi potoleascã
pãrul?»”
Înfãþiºarea plãcutã
Adevãratul musulman are mare grijã de îmbrãcãmintea sa,
aºa cã veþi vedea cã el are o înfãþiºare plãcutã, fãrã sã fie risipitor.
El este plãcut la vedere ºi nu îi deranjeazã pe oameni cu
înfãþiºarea lui neîngrijitã, rãvãºitã. El îºi studiazã întotdeauna
înfãþiºarea atunci când merge sã se întâlneascã ºi cu alþi bãrbaþi
ºi face în aºa fel încât sã arate bine, fãrã a întrece mãsura, cãci
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – se aranja
atunci când se afla înaintea companionilor sãi, dar ºi înaintea
familiei.
Spune: “Cine a oprit podoaba orânduitã de Allah, pe care
El a fãcut-o pentru robii Sãi ºi bunãtãþile cele trebuincioase pentru
vieþuire?”
[Coran 7:32]
Al-Qurtubi a spus cã Makhul a relatat de la A’iºa: „Un grup
de companioni ai Profetului îl aºtepta la uºã, iar el s-a pregãtit
sã iasã ca sã-i întâmpine. În casã se afla un vas cu apã ºi el s-a
uitat în apã, netezindu-ºi barba ºi pãrul.” (A’iºa a zis) L-am
întrebat: „O, Trimis al lui Allah, chiar ºi tu faci asta?” El a zis: „Da.
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Când un bãrbat merge sã-ºi întâlneascã fraþii, sã se pregãteascã
aºa cum se cuvine, pentru cã Allah este Frumos ºi iubeºte
frumuseþea.”
Musulmanul face toate acestea þinând cont de idealul
islamic de cumpãtare, evitând extremele atât în ceea ce priveºte
exagerarea, cât ºi neglijarea:
„Aceia care, când cheltuiesc, nu sunt nici risipitori nici
zgârciþi, ci fac aceasta cu mãsurã”
[Coran 25:67]
Islamul doreºte ca adepþii sãi, în special propovãduitorii
(da’is), sã ia parte la adunãri având un aspect plãcut, sã nu se
înfãþiºeze neplãcuþi la vedere. Neglijarea înfãþiºãrii, pânã într-acolo
încât aceasta devine jignitoare pentru însoþitor, nu face parte din
islam. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã îmbrace haine curate ºi sã aibã o înfãþiºare plãcutã
înaintea familiei ºi a însoþitorilor sãi. El considera cã a te îmbrãca
bine ºi a arãta bine este o dovadã a Binecuvântãrilor lui Allah:
„Allah iubeºte sã vadã semnele darurilor Sale pe robii Sãi.”17
Ibn Sa’d relateazã în „At-Tabaqat” cã Jundub ibn Makit
– Pacea fie asupra sa! – a zis: „Ori de câte ori o delegaþie se
întâlnea cu Trimisul lui Allah, el purta cele mai bune haine ale sale
ºi le cerea companionilor sãi de frunte sã facã acelaºi lucru. L-am
vãzut pe Profet în ziua în care delegaþia Kinda a venit sã îl
întâlneascã, era îmbrãcat cu un veºmânt yemenit, iar Abu Bakr
ºi ’Umar erau îmbrãcaþi asemãnãtor.”
Ibn Al-Mubarak, Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi ºi alþii
relateazã cã ’Umar – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am vãzut
pe Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
cerând un nou veºmânt. L-a îmbrãcat ºi când acesta i-a ajuns la
genunchi a zis: «Slavã lui Allah, care mi-a dãruit haine cu care
sã mã acopãr ºi m-a fãcut sã arãt frumos în aceastã viaþã.»”
17

Hasan hadis relatat de Al-Tirmizi ºi Al-Hakim
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’Abdul-Rahman ibn Awf – Pacea fie asupra sa! – obiºnuia
sã se îmbrace într-o mantie sau într-un veºmânt care valora
patru sau cinci sute [Tabaqat Ibn Sad, 3/131] ºi Ibn ’Abbas a
cumpãrat un veºmânt de o mie de dirhami ºi l-a purtat [Tabaqat
Ibn Sad, 3/131].
Atâta timp cât aceastã preocupare pentru aspectul exterior
nu întrece mãsura, ea reprezintã o parte a frumuseþii pe care Allah
a îngãduit-o robilor Sãi ºi pe care i-a încurajat sã o adopte:
„O, fii ai lui Adam! Luaþi-vã gãtelile voastre la toate locurile
de Rugãciune! Mâncaþi ºi beþi, însã nu întreceþi mãsura, fiindcã
El nu-i iubeºte pe cei care întrec mãsura! / Spune: “Cine a oprit
podoaba orânduitã de Allah, pe care El a fãcut-o pentru robii Sãi
ºi bunãtãþile cele trebuincioase pentru vieþuire?” Spune: “Ele sunt
pentru aceia care cred, în viaþa lumeascã, ºi numai pentru ei în
Ziua Învierii. Astfel facem Noi versetele Noastre limpezi pentru
niºte oameni care ºtiu”.
[Coran 7:31,32]
Muslim relateazã de la Ibn Mas’ud – Pacea fie asupra sa! –
cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
«Nimeni care are în inimã trufie chiar ºi cât un grãunte de colb nu
va intra în Paradis.” Un om l-a întrebat: „Dar dacã un om vrea ca
hainele ºi pantofii lui sã arate bine?” (însemnând: este acest lucru
considerat trufie?) Profetul a zis: „Allah este Frumos ºi iubeºte
frumuseþea. Trufia înseamnã a nega adevãrul ºi a dispreþui alþi
oameni.”»
Acesta este sensul adoptat de companionii Profetului ºi de
cei care l-au urmat cu credinþã. Din acest motiv, imamul Abu
Hanifa – Pacea fie asupra sa! – a avut întotdeauna grijã sã se
îmbrace bine ºi sã se asigure cã emana un miros proaspãt ºi
curat, ºi i-a îndemnat ºi pe alþii sã facã la fel. Într-o zi a întâlnit
un om care obiºnuia sã ia parte la cercul sãu ºi care era îmbrãcat
cu haine murdare. L-a luat de o parte ºi i-a dat o mie de dirhami
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cu care sã se aranjeze. Bãrbatul i-a spus: „Am bani; nu am nevoie
de asta.” Abu Hanifa l-a dojenit: „N-ai auzit hadis-ul: «Allah iubeºte
sã vadã semnele darurilor Sale pe robii Sãi»? Aºadar trebuie sã
te schimbi ºi sã nu apari jignitor înaintea prietenilor tãi.”
Evident, cei care îi cheamã pe oameni la Allah trebuie sã
aibã o înfãþiºare mai plãcutã ºi mai îngrijitã decât ceilalþi, pentru
a putea sã îi atragã mai bine pe oameni ºi sã facã mesajul lor sã
le pãtrundã în inimi. Într-adevãr, acestora, spre deosebire de
ceilalþi, li se cere sã fie aºa, chiar dacã nu ies ºi întâlnesc oameni,
deoarece cei care propovãduiesc Cuvântul lui Allah trebuie sã
aibã grijã de aspectul lor ºi sã fie atenþi la curãþenia trupului, a
hainelor, unghiilor ºi a pãrului lor. Ei trebuie sã facã acest lucru,
chiar dacã se aflã într-o stare de izolare sau retragere, ca rãspuns
la înclinaþia fireascã a omului (fitra) despre care ne-a vorbit
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! El a enumerat
condiþiile acestea: „Cinci lucruri fac parte din fitra: circumcizia,
îndepãrtarea pãrului pubian, îndepãrtarea pãrului de la subraþ,
tãierea unghiilor ºi aranjarea mustãþii.” [Bukhari ºi Muslim]
Îngrijirea, potrivit „firii înnãscute” a omului (fitra), este un
lucru pe care islamul îl încurajeazã ºi este susþinut de fiecare om
cu bun simþ ºi bun gust.
Cu toate acestea, preocuparea pentru înfãþiºarea exterioarã
nu trebuie sã îl facã pe musulman sã cadã în pãcatul de a întrece
mãsura, nesocotind astfel învãþãturile islamice care îndeamnã la
cumpãtare. Musulmanul þinteºte întotdeauna spre cumpãtare în
toate lucrurile ºi este atent sã nu se îngrijeascã mai mult de un
anumit aspect în detrimentul celorlalte.
Musulmanul nu uitã niciodatã cã islamul, care îl încurajeazã
sã se îngrijeascã de înfãþiºarea sa ºi sã îmbrace în orice moment
ºi la locul de rugãciune veºmintele sale frumoase, este de
asemenea religia care îl avertizeazã sã nu depãºeascã mãsura
în aceastã privinþã, învãþându-l sã nu devinã cumva rob al
înfãþiºãrii lui, aºa cum se spune în acest hadis: „Nefericit este
robul dinarului, al dirham-ului ºi al hainelor din catifea ºi mãtase!
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Dacã i se dã, e mulþumit, iar dacã nu i se dã, e nemulþumit.”
[Bukhari]
Fãrã îndoialã, cei care îi cheamã pe alþii la Allah sunt feriþi
de aceastã greºealã, pentru cã ei se aflã sub pavãza islamului
ºi urmeazã principiile cumpãtãrii prescrise de islam.
Mintea lui
Cunoaºterea este o obligaþie ºi o cinste pentru
musulman
Bãrbatul musulman ºtie prea bine cã hrãnirea minþii,
cãutarea cunoaºterii ºi descoperirea semnelor lui Allah în acest
univers reprezintã niºte îndatoriri pentru el, deoarece Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Cãutarea
cunoaºterii este o datorie pentru fiecare musulman.” [Bukhari]
Din acest motiv, musulmanul trebuie sã continue sã caute
cunoaºterea, atâta timp cât trupul îi este strãbãtut de suflarea
vieþii. Faptul cã Allah i-a înãlþat în statut pe cei învãþaþi ºi i-a descris
ca fiind singurii care se tem cu adevãrat de El ar trebui sã fie de
ajuns sã îl îndemne pe musulman sã caute sã îºi hrãneascã
mintea prin cunoaºtere. Allah a grãit:
„...Singurii ce se tem de Allah sunt învãþaþii dintre robii Sãi.
Dar Allah este Puternic [ºi] Iertãtor [‘Aziz, Ghafur].”
[Coran 35:28]
Nimeni nu se teme cu adevãrat de Allah în afarã de cei care
sunt îndeajuns de luminaþi încât sã vadã mãreþia ºi puterea lui
Allah care se reflectã în creaþia universului ºi a tuturor fãpturilor
vii, ºi aceºtia sunt învãþaþii. ªi El i-a preferat pe cei care ºtiu mai
mult, nu pe cei care nu ºtiu:
„Oare sunt egali cei care ºtiu cu aceia care nu ºtiu?” Însã
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numai aceia care au minte, trag învãþãminte.
[Coran 39:9]
Safuan ibn Assal al-Muradi a venit la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în moschee ºi a zis: „O, Trimis
al lui Allah, am venit sã învãþ!” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Bine ai venit, tu, cel ce cauþi învãþãturã!
Cu adevãrat îngerii îl înconjoarã pe cel ce cautã sã fie învãþat cu
aripile lor, adunându-se în jurul lui în rânduri, unul deasupra
celuilalt, pânã ce ajung la primul cer, din iubire pentru ceea ce el
cautã.”18
Existã multe scrieri care laudã virtutea învãþãturii ºi
îndeamnã la cãutarea ei, aºa încât adevãratul musulman nu poate
fi decât un învãþat sau un cãutãtor al cunoaºterii, nu poate fi ºi
altceva.
Cãutarea cunoaºterii pânã în cea din urmã zi
Adevãrata cunoaºtere nu înseamnã numai obþinerea unei
diplome de studiu sau a unui grad, care sã îl ajute pe om sã îºi
câºtige existenþa, asigurându-i un nivel bun de trai, urmând ca
dupã ce obþine aceste lucruri sã nu mai cerceteze aceastã
comoarã minunatã a ºtiinþei. Adevãrata cunoaºtere presupune ca
o persoanã sã continue sã citeascã ºi sã studieze, aºa cum spun
cuvintele Coranului:
„...ªi spune: „Doamne, sporeºte-mi mie ºtiinþa!”
[Coran 20:114]
Înaintaºii noºtri credincioºi nu au încetat niciodatã sã îºi
sporeascã ºtiinþa, cunoaºterea, indiferent de cât de înalt era
nivelul ºtiinþei lor, ºi au continuat sã o caute pânã în cea din urmã
zi. Ei credeau cã ºtiinþa era un lucru viu care înflorea dacã o
18
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cãutau cu dãruire, dar care se ofilea ºi pierea dacã o nesocoteau
sau renunþau la ea. Existã multe scrieri care se referã la ei,
elogiind respectul lor pentru ºtiinþã ºi nerãbdarea lor de a acumula
cât mai multã cunoaºtere. Prezentãm în continuare câteva
exemple:
Imamul Ibn ’Abd al-Barr a relatat cã Ibn Abi Ghassan a
spus: „Atâta timp cât cãutaþi ºtiinþã sunteþi învãþaþi, dar de îndatã
ce vã abateþi de la aceastã cale deveniþi neºtiutori.”
Imamul Malik – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Niciunul
care are ºtiinþã nu trebuie sã înceteze sã o caute.”
Imamul ’Abdullah ibn Al-Mubarak a fost întrebat: „Cât timp
vei cãuta ºtiinþã?” El a spus: „Pânã la moarte, cãci probabil nu
am învãþat încã lucrurile care îmi folosesc mie cel mai mult.”
Imamul Abu ’Amr ibn al-Ala’ a fost întrebat: „Cât timp trebuie
un om sã caute ºtiinþã?” El a zis: „Atâta timp cât are viaþã în el.”
Imamul Sufian ibn ’Uiaina a oferit un minunat rãspuns atunci
când a fost întrebat: „Cine are cea mai mare nevoie sã caute
ºtiinþã?” El a spus: „Cei care au cea mai mare ºtiinþã!” El a fost
întrebat: „De ce?” ºi a rãspuns: „Pentru cã dacã ei greºesc, atunci
este mai grav.”
Aºa a fost imamul Fakhr al-Din al-Razi (mort în anul 606
e.n.), marele interpret în Coran (mufassir) ºi învãþat în filozofie ºi
alte discipline, care a scris multe lucrãri. Allah l-a înzestrat cu o
ºtiinþã atât de mare, încât oamenii din toate pãrþile veneau sã îl
vadã atunci când vizita vreun oraº. Când a vizitat oraºul Merv
(în Turkmenistan), o mulþime de învãþaþi ºi de studenþi au venit
pentru a avea privilegiul de a-l asculta ºi de a învãþa de la el.
Printre cei care cãutau ºtiinþã ºi au participat la cercul sãu se afla
ºi un tânãr, care avea mai puþin de douãzeci de ani, foarte
priceput în literaturã ºi genealogie. Când imamul Fakhr al-Din
ºi-a dat seama cã acest elev cunoºtea foarte bine genealogia,
un domeniu despre care el ºtia puþine lucruri, l-a rugat sã îl înveþe.
Nu a considerat cã este de neacceptat sã devinã elevul propriului
sãu elev ºi l-a pus chiar sã stea în locul profesorului, în vreme
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ce el însuºi a stat la picioarele sale. O astfel de purtare îi era
caracteristicã imamului Fakhr al-Din al-Razi ºi acest lucru nu i-a
micºorat cu nimic statutul, de vreme ce era imamul vremii sale.
Aceastã poveste uimitoare a fost spusã de istoricul literar
Iaqut Al-Hamui în cartea sa „Mujam al-udaba” (Dicþionar al
literaþilor), în care scrie despre biografia lui Aziz al-Din Ismail ibn
Al-Hasan al-Maruazi al-Nassaba al-Husaini, pe care Iaqut l-a
întâlnit ºi cu care a petrecut mult timp, aºa încât a putut sã scrie
o biografie cuprinzãtoare despre el.
În aceastã biografie, el scrie: „Aziz al-Din mi-a spus:
«Imamul Fakhr al-Din al-Razi a mers la Merv. El avea un renume
atât de mare ºi inspira atâta respect încât nimeni nu îndrãznea
sã îl contrazicã, abia dacã suflau în prezenþa lui. Am mers sã-l
întâlnesc ºi adesea mergeam sã învãþ cu el. Într-o zi mi-a spus:
«Aº vrea sã îmi scrii o carte despre genealogia descendenþilor
lui Abu Talib ca sã o studiez, cãci nu vreau sã rãmân neºtiutor în
aceastã privinþã.» L-am întrebat: «Doreºti sã fie prezentatã ca un
arbore genealogic sau ca o poveste?» El a zis: «Arborele
genealogic al unei familii nu poate fi învãþat pe de rost. Vreau ceva
care poate fi memorat.» ªi am mers ºi am scris cartea, pe care
am numit-o „Al-Fakhri”. Când i-am adus-o, a luat-o, s-a ridicat de
pe salteaua lui, s-a aºezat pe un covoraº ºi mi-a spus sã mã aºez
pe locul pe care tocmai îl eliberase. M-am gândit cã era prea mult
ºi i-am spus: «Mã aflu la dispoziþia ta.» M-a dojenit aspru,
spunând: «Stai unde îþi spun!» Allah ºtie, am simþit cã nu am altã
soluþie decât sã mã aºez acolo unde îmi spusese. Apoi a început
sã îmi citeascã mie cartea, în timp ce era aºezat la picioarele
mele, întrebându-mã despre orice lucru pe care nu îl înþelegea,
pânã când a terminat cartea. Când a terminat-o, a zis: «Acum
aºeazã-te unde doreºti, cãci în acest domeniu tu eºti învãþãtorul
meu, iar eu sunt elevul tãu, ºi nu este drept ca elevul sã stea în
altã parte decât la picioarele învãþãtorului sãu.» ªi atunci m-am
ridicat ºi el a stat în locul care i se cuvenea ºi eu am început sã-i
citesc, ºezând în locul în care ºezuse el mai înainte.”
48

BÃRBATUL MUSULMAN
Dupã ce s-a referit la aceastã întâmplare, Iaqut a zis: „Cu
adevãrat, aceasta dovedeºte bunã creºtere, mai ales pentru un
bãrbat care se bucurã de un statut atât de înalt.”
Cât de mari au fost iubirea ºi respectul pe care aceºti
învãþaþi le-au acordat cunoaºterii! Cât de importantã au
considerat-o ei ºi cât de mare este nevoia generaþiei de astãzi
de a trage învãþãminte din atitudinea înaintaºilor!
Ce trebuie sã cunoascã musulmanii
Primul lucru pe care trebuie sã îl cunoascã musulmanul este
cum sã citeascã corect Coranul (cu toate regulile de pronunþie tajuid) ºi sã înþeleagã sensurile lui. Apoi trebuie sã înveþe din
ºtiinþa hadis-urilor, din biografia (sira) Profetului, din trecutul
companionilor Profetului ºi a urmaºilor (tabi’in) acestora,
personalitãþi de seamã ale islamului. El trebuie sã cunoascã cât
mai mult din jurisprudenþa islamicã (fiqh), pentru a se asigura cã
slava [pe care o aduce lui Allah] ºi treburile lui zilnice sunt drepte.
El trebuie de asemenea sã se asigure cã are cunoºtinþe foarte
bune despre principiile de bazã ale religiei lui. Aceasta este
datoria musulmanului care nu este expert în ºtiinþele ºari’ei (legii
islamice). Dacã este expert în acest domeniu, atunci el face ceea
ce fiecare musulman ar trebui sã facã, adicã tot ce îi stã în putinþã
pentru a învãþa în întregime specializarea lui ºi pentru a izbândi
în meseria lui. Nu mai este nevoie sã spunem cã fiecare
musulman trebuie sã înveþe limba arabã aºa cum trebuie.
El trebuie sã fie expert în meseria pe care o are
În afarã de acestea, musulmanul þine cont de specializarea
care o are ºi îi acordã întreaga lui energie ºi atenþie. El abordeazã
aceastã problemã ca un musulman care crede cã este o obligaþie
religioasã sã lucreze în domeniul specializãrii, indiferent dacã este
în ºari’a, în alte ramuri de ordin religios ori în alte domenii, cum
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ar fi în: matematicã, fizicã, chimie, inginerie, astronomie, medicinã,
industrie, comerþ, etc. Aºadar el trebuie sã devinã expert în
domeniul în care are specializarea ºi trebuie sã nu precupeþeascã
niciun efort de a citi tot ce s-a scris cu referire la domeniul
respectiv atât în limba natalã, cât ºi în alte limbi strãine, atât cât
cunoaºte. El trebuie sã fie la curent cu toate descoperirile care
s-au fãcut în domeniul sãu, citind ºi studiind toate aspectele. ªi
asta pentru cã, în aceste vremuri, musulmanul inteligent este cel
care atinge un mare succes academic, lucru ce îi va înãlþa statutul
în ochii celorlalþi oameni ºi îi va spori de asemenea chemarea la
islam (da’ua), atâta timp cât o face din toatã inima, cu toatã
convingerea ºi în conformitate cu spiritul islamic ºi cu învãþãturile
despre ºtiinþã.
Islamul a fãcut ºtiinþa (cunoaºterea) o îndatorire, prin care
cel ce o cautã se apropie mai mult de Allah, considerând-o un
mijloc de a câºtiga mulþumirea Sa. Vedem aºadar cã învãþaþii
primelor generaþii obiºnuiau sã sublinieze aceste principii mãreþe
în introducerile cãrþilor lor, deoarece prin învãþãtura pe care au
încercat sã o facã cunoscutã de-a lungul vieþii lor, ei au cãutat
sã câºtige mulþumirea lui Allah ºi au prezentat rezultatele studiilor
lor doar pentru El.
El caute sã aibã cunoºtinþe ºi din alte domenii
Musulmanul inteligent nu se limiteazã numai la domeniul
sãu, ci doreºte de asemenea sã îºi însuºeascã cunoºtinþe ºi din
alte domenii. Pentru acest lucru, el citeºte cãrþi ºi reviste
academice, literare ºi culturale referitoare la diverse ramuri
ºtiinþifice, dar mai ales la cele ce au legãturã cu domeniul sãu. În
acest fel, el îºi însuºeºte cunoºtinþe despre mai multe lucruri, ceea
ce îi îmbogãþeºte mintea ºi îi lãrgeºte orizonturile.
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El cunoaºte foarte bine o limbã strãinã
El nu uitã sã acorde atenþie limbilor strãine, deoarece în
aceste vremuri învãþarea unei limbi strãine este una dintre cele
mai importante obligaþii care i se cer unui musulman care înþelege
cererile vieþii islamice contemporane.
Religia sa îi dãruieºte musulmanului prevãzãtor un motiv
foarte bun de a învãþa limbi strãine. Cu cincisprezece secole în
urmã, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
încurajat învãþarea limbilor strãine, pentru ca musulmanii sã fie
capabili sã comunice cu diferite naþiuni ºi rase ºi sã le transmitã
acestora mesajul Adevãrului pe care Allah l-a încredinþat lor pentru
a-l face cunoscut în întreaga lume.
Putem observa acest lucru în hadis-ul lui Zaid ibn Thabit
– Pacea fie asupra sa! –, în care el spune cã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a zis: „O, Zaid, învaþã
scrierea evreilor, cãci pe Allah nu am încredere în ceea ce îmi scriu
evreii.” A spus (Zaid): „ªi atunci am învãþat ºi mi-a luat numai o lunã sã
devin expert. Apoi obiºnuiam sã scriu orice scrisoare pe care Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – o trimitea lor ºi îi citeam
lui scrisorile pe care ei i le trimiteau.”
Într-o altã relatare, el a spus: „Trimisul lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã – m-a întrebat: «Cunoºti dialectul
sirian? Am primit o scrisoare în aceastã limbã.» Eu am spus:
«Nu!» El a zis: «Atunci învaþã-l!» ªi eu l-am învãþat.”19
În mod similar, Ibn Al-Zubair – Pacea fie asupra sa! – ºtia
foarte bine mai multe limbi strãine, însã învãþarea lor nu i-a abãtut
atenþia de la religia sa ori de la pregãtirea pentru Ziua de Apoi.
El avea o sutã de sclavi (bãrbaþi) ºi fiecare dintre ei vorbea o altã
limbã, iar el vorbea cu fiecare sclav în limba pe care acesta o
avea. Dacã l-aþi fi vãzut pe acest om cum trata treburile lumeºti,
v-aþi fi gândit cã nu dãdea nicio importanþã Zilei de Apoi, iar dacã
l-aþi fi vãzut tratând treburi religioase, v-aþi fi gândit cã nu dãdea
19
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nicio importanþã acestei lumi.20
În zilele noastre, mai mult ca niciodatã, musulmanul trebuie
sã cunoascã foarte bine limbi strãine, pentru a ºti ceea ce se
întâmplã în jurul sãu, atât lucruri pozitive, cât ºi negative, ºi pentru
a înþelege ceea ce s-a scris despre comunitatea sa ºi despre
moºtenirea sa islamicã în alte limbi decât în cea natalã, fiind în
acest fel capabil sã îºi ocroteascã naþiunea de ceea ce e rãu ºi
sã intervinã pentru bunãstarea ei.
Sufletul sãu
În timp ce se îngrijeºte de nevoile sale fizice ºi mentale,
adevãratul musulman nu uitã cã nu e format numai din trup ºi
minte, ci are de asemenea ºi un suflet înflãcãrat ºi arzãtor, ale
cãrui dorinþe mãreþe îl motiveazã sã se înalþe pe sine prin slavã,
cãutarea binecuvântãrilor lui Allah ºi teama de pedeapsa Lui.
El îºi modeleazã sufletul prin slavã
Musulmanul are obligaþia sã îºi îngrijeascã sufletul ºi din
acest motiv el începe sã îl modeleze ºi sã îl purifice prin slava
pe care o înalþã neîncetat spre Allah, zi ºi noapte. El se fereºte
de ºiretlicurile ºi ºoaptele înºelãtoare ale Satanei ºi dacã în vreun
moment de slãbiciune umanã îl strãbate vreun gând rãu, el îl
pomeneºte pe Allah ºi gãseºte din nou drumul spre calea cea
dreaptã:
„Aceia care au fricã [de Allah], când îi atinge ceva rãu din
partea lui ªeitan, îºi aduc aminte ºi iatã cum ei vãd [primejdia].”
[Coran 7:201]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã le spunã companionilor sãi: „Înnoiþi-vã credinþa.” El
20

Relatat de Al-Hakim în Al-Mustadrak, 3/549, ºi Ibn Na’im în Al-Hiliah, 1/334.
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a fost întrebat: „O, Trimis al lui Allah, cum sã ne înnoim credinþa?”
El a zis: „Repetând frecvent «Laa ilaha ill-Allah! [Nu existã altã
divinitate în afarã de Allah!]»”21
Musulmanul cautã sã îºi întãreascã sufletul prin diverse
tipuri de slãvire pe care le împlineºte din supunere ºi teamã de
Allah, cum ar fi: citeºte Coranul corect ºi înþelege sensurile lui, îl
pomeneºte pe Allah cu smerenie, împlineºte rugãciunea corect
ºi cu prezenþã de spirit, precum ºi alte fapte de slãvire ºi exerciþii
spirituale, pregãtindu-se sã urmeze diferite acte de slãvire, pânã
când acestea devin ca o a doua naturã a lui ºi nu mai poate trãi
fãrã ele. Din acest motiv, el îºi intensificã sentimentele pânã ce,
în cele mai multe cazuri, devine conºtient cã Allah îl vegheazã
atât în lucrurile vãzute, cât ºi în cele nevãzute, ºi din acest motiv
el nu îi nedreptãþeºte niciodatã pe cei cu care se întâlneºte ºi
nici nu se abate de la calea cea dreaptã.
El se întovãrãºeºte cu drept-credincioºi ºi participã la
adunãri religioase
Pentru a obþine acest statut înalt, bãrbatul musulman se
întovãrãºeºte cu drept-credincioºi care se învaþã unul pe altul
despre adevãr (haqq), rãbdare ºi statornicie (sabr), participând
deseori la întâlniri religioase unde numele lui Allah este pomenit
mereu, unde se poartã discuþii despre mãreþia învãþãturilor
islamice referitoare la educaþia ºi evoluþia (tarbiia) individului, a
familiei ºi a comunitãþii, la adunãri în care cei prezenþi cugetã la
mãreþia lui Allah Atotputernicul ºi mediteazã la miracolul creaþiei
Sale. În astfel de adunãri, sufletele se purificã, inimile se înmoaie
ºi întreaga fiinþã este pãtrunsã de credinþã.
Ori de câte ori se întâlnea cu unul dintre companionii
Profetului, ’Abdullah ibn Rauaha – Pacea fie asupra sa! – obiºnuia
sã spunã: „Vino, sã credem în Domnul nostru pentru o vreme.”
Când Profetul a auzit acest lucru, a zis: „Allah sã aibã milã de
21
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Ibn Rauaha pentru cã iubeºte adunãrile la care îngerii sunt mândri
sã asiste.”22
Califul drept-cãlãuzit, ’Umar Al-Faruq – Pacea fie asupra
sa! –, fãcea eforturi sã ia o pauzã obiºnuitã de la prea multele
sale îndatoriri ºi de la rãspunderile poziþiei sale de conducãtor.
El lua de mânã unul sau doi bãrbaþi ºi spunea: „Veniþi, sã ne
sporim credinþa”, apoi îl pomeneau pe Allah.23
Chiar ºi ’Umar, care era atât de drept ºi împlinea atâtea acte
de slãvire, simþea nevoia sã îºi purifice sufletul din când în când.
Se îndepãrta pentru un timp de grijile acestei vieþi, pentru a-ºi
întãri sufletul ºi a-ºi curãþa inima. În acelaºi mod, Mu’adh ibn Jabal
– Pacea fie asupra sa! – le spunea adeseori companionilor sãi,
când mergeau: „Sã ne aºezãm ºi sã credem pentru un timp.”24
Musulmanul este responsabil pentru întãrirea sufletului sãu
ºi purificarea inimii. El trebuie întotdeauna sã se strãduiascã sã
atingã un nivel mai înalt ºi sã se fereascã de abateri:
„ªi pe suflet ºi pe ceea ce l-a plãsmuit / ªi i-a insuflat lui
nelegiuirea sa ºi evlavia sa! / Izbândeºte cel care-l curãþeºte / ªi
pierdut este cel care-l stricã!”
[Coran 91:7-10]
Aºadar musulmanului i se cere sã îºi aleagã cu grijã cei mai
buni prieteni ºi sã participe numai la acele adunãri care îl vor ajuta
sã îºi sporeascã credinþa, evlavia ºi discernãmântul. El trebuie
sã se fereascã de tovãrãºia dãunãtoare a acelor diavoli ce se
aflã printre oameni ºi de adunãrile pãcãtoase care nu fac decât
sã îi perverteascã sufletul:
„ªi fii rãbdãtor împreunã cu aceia care-L cheamã pe
Domnul lor dimineaþa ºi seara, dorind Faþa Sa! ªi nu întoarce ochii
22
23
24

Relatat de Ahmad, cu un hasan isnad.
Hayat Al-Sahaba, 3/329.
Ibid.
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tãi [pentru alþii] de la ei, râvnind la podoaba vieþii din aceastã lume
ºi nu te supune celuia cãruia i-am fãcut inima nepãsãtoare faþã
de pomenirea Noastrã, care urmeazã poftei sale ºi ale cãrui fapte
sunt în deºert.”
[Coran 18:28]
El repetã adesea rugile descrise în hadis-uri
O altã cale prin care bãrbatul musulman poate sã îºi
întãreascã sufletul ºi sã îºi înalþe inima spre Allah este prin
repetarea rugilor pe care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – le spunea cu diverse ocazii, aºa cum s-a relatat.
Existã o rugã (du’a) pe care el o spunea atunci când ieºea
din casã ºi altele pentru când intra în casã, îºi lua rãmas bun de
la un cãlãtor, îi ura bun venit unui cãlãtor, purta haine noi, se
întindea în pat, se trezea din somn, etc. Aproape cã nu existã
lucru pe care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – sã îl fi fãcut ºi pentru care sã nu fi avut o rugã prin
care îl ruga pe Allah sã îl cãlãuzeascã, sã-l apere de greºealã,
sã aibã grijã de el ºi sã hotãrascã bine pentru el, aºa cum se
spune în cãrþile de hadis-uri relatate de la Profet. A se vedea de
exemplu „Al-Adhkar” de Al-Nawawi ºi „Al-Mathurat” de Hasan
Al-Banna. El obiºnuia sã îi înveþe pe companionii sãi aceste rugi
ºi pomeniri ºi îi încuraja sã se cãiascã la timpul potrivit.
Adevãratul bãrbat musulman este dornic sã înveþe aceste
rugi (du’a) ºi pomeniri (adhkaar), urmând exemplul Profetului ºi
pe cel al companionilor sãi de seamã, sã continue sã le repete
la timpul potrivit, atât cât îi stã în puteri. În acest fel, inima lui se
va înãlþa la Allah ºi sufletul lui va fi curãþat ºi purificat. Prin aceste
învãþãturi spirituale, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a modelat sufletele primelor generaþii de companioni,
astfel încât acestea sã devinã pure ºi fãrã de patã. Islamul a
înfãptuit un miracol prin modelarea unei generaþii distinse,
superioare, care a fost unicã în istoria omenirii, o generaþie care
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a atins þeluri înalte în doar câþiva ani.
Adevãratul musulman, astãzi mai mult decât oricând, trebuie
sã îºi modeleze sufletul aºa încât sã atingã acest nivel înalt ºi sã
fie vrednic sã împlineascã aceastã mare responsabilitate de a-i
chema pe ceilalþi la islam.
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Capitolul III
Musulmanul ºi pãrinþii sãi
El se poartã cu ei cu blândeþe ºi respect
O trãsãturã de seamã a adevãratului bãrbat musulman o
reprezintã comportamentul respectuos ºi blând faþã de pãrinþi,
deoarece purtarea bunã faþã de pãrinþi este una dintre cele mai
mari porunci ale islamului, aºa cum se spune atât de clar în Coran
ºi în „Tradiþia Profeticã” (Sunna). Musulmanul care urmeazã cu
adevãrat aceastã poruncã, o temã constantã în cartea lui Allah
ºi în „tradiþia” Profetului Sãu, trebuie sã fie caracterizat prin
blândeþea ºi purtarea frumoasã pe care o are faþã de pãrinþii sãi.
El le recunoaºte statutul ºi ºtie care sunt îndatoririle pe
care le are faþã de ei
Islamul a înãlþat statutul pãrinþilor la un nivel care nu este
cunoscut de nicio altã religie. Islamul a aºezat purtarea bunã ºi
respectul pentru pãrinþi cu doar o treaptã mai jos de credinþa în
Allah ºi de adevãrata slãvire care i se cuvine Lui.
Allah a revelat multe versete care întãresc mesajul cã
mulþumirea pãrinþilor se situeazã imediat dupã mulþumirea Sa ºi
respectul faþã de pãrinþi este socotit ca o virtute umanã care se
situeazã cu numai o treaptã sub credinþa în El:
„Adoraþi-L pe Allah ºi nu-I asociaþi Lui nimic! Purtaþi-vã bine
cu pãrinþii, ...”
[Coran 4:36]
ªi din acest motiv adevãratul musulman este mai blând ºi
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mai respectuos faþã de pãrinþi decât oricare altã persoanã din
aceastã lume.
Coranul zugrãveºte o imagine clarã a statutului înalt pe care
îl au pãrinþii ºi vorbeºte despre modul minunat în care musulmanul
ar trebui sã se poarte cu ei dacã unul sau ambii pãrinþi ajung la
o vârstã înaintatã, la senilitate ori neputinþã, într-un asemenea
mod ce nu a fost cunoscut mai înainte ca lumina acestei religii
sã fie revãrsatã pe faþa pãmântului.
„ªi Domnul tãu a orânduit sã nu-L adoraþi decât pe El ºi sã
vã purtaþi frumos cu pãrinþii voºtri, iar dacã bãtrâneþile îi ajung pe
unul dintre ei sau pe amândoi lângã tine, nu le ziceþi lor „Of!” ºi
nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. / ªi din îndurare
coboarã pentru ei aripa smereniei ºi îndurãrii ºi spune: „Doamne,
fii îndurãtor cu ei, cãci ei m-au crescut [când am fost] mic!”
[Coran 17:23,24]
Aceasta este o poruncã divinã pentru musulman, prezentatã
ca o hotãrâre finalã ºi inevitabilã: „ªi Domnul tãu a orânduit sã
nu-L adoraþi decât pe El ºi sã vã purtaþi frumos cu pãrinþii voºtri”.
Aceste cuvinte aratã legãtura puternicã dintre slãvirea lui Allah
ºi purtarea frumoasã faþã de pãrinþi, înãlþându-i în acest fel pe
pãrinþi la un nivel înalt pe care înþelepþii, învãþaþii ºi filozofii nu au
reuºit niciodatã sã îl atribuie lor.
Acest verset nu numai cã zugrãveºte aceastã imagine clarã
în ceea ce priveºte respectul faþã de pãrinþi, însã continuã sã
încurajeze mila, îndurarea ºi blândeþea în inimile copiilor într-o
manierã plinã de umanitate: „iar dacã bãtrâneþile îi ajung pe unul
dintre ei sau pe amândoi lângã tine”. Când ajung la bãtrâneþe ºi
neputinþã, ei se aflã în grija voastrã ºi trebuie sã aveþi grijã sã nu
rostiþi cumva vreun cuvânt de nemulþumire sau de mânie faþã de
ei: „nu le ziceþi lor „Of!” ºi nu-i certa pe ei”. Trebuie sã nu vã grãbiþi
ºi sã alegeþi sã le adresaþi cele mai potrivite cuvinte, care îi vor
face sã se simtã iubiþi ºi doriþi: „ci spune-le lor vorbe cuviincioase”.
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Atitudinea voastrã faþã de ei trebuie sã fie plinã de respect,
smerenie ºi supunere: „ªi din îndurare coboarã pentru ei aripa
smereniei ºi îndurãrii”. ªi rugaþi-vã pentru ei pentru lucrurile de
neuitat pe care le-au fãcut pentru voi, cãci au avut grijã de voi
atunci când eraþi mici ºi neputincioºi: «ºi spune: „Doamne, fii
îndurãtor cu ei, cãci ei m-au crescut [când am fost] mic!”»
Musulmanul gãseºte în Coran referinþe frecvente care îi
sporesc respectul faþã de pãrinþi ºi îl încurajeazã sã se poarte
frumos cu ei:
„Adoraþi-L pe Allah ºi nu-I asociaþi Lui nimic! Purtaþi-vã bine
cu pãrinþii...”
[Coran 4:36]
„L-am îndemnat pe om sã se poarte cu pãrinþii sãi frumos...”
[Coran 29:8]
„Noi l-am povãþuit pe om [sã facã bine] pãrinþilor sãi, mama
lui l-a purtat, [suportând pentru el]...”
[Coran 31:14]
Oricine cerceteazã izvoarele islamice referitoare la buna
purtare faþã de pãrinþi va gãsi de asemenea o mulþime de hadis-uri
care întãresc mesajul versetelor de mai sus ºi repetã care este
meritul unui comportament blând ºi respectuos faþã de pãrinþi,
avertizând în acelaºi timp împotriva neascultãrii ºi comportãrii
necuviincioase, indiferent de motiv.
’Abdullah ibn Mas’ud – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am
întrebat pe Profet: «Care faptã este mai plãcutã de Allah?» El a
zis: «Rugãciunea împlinitã la timp.» L-am întrebat: «ªi apoi?» El
a zis: «Blândeþea ºi respectul faþã de pãrinþi.» L-am întrebat: «ªi
apoi?» El a zis: «Lupta sfântã (jihad) pentru Allah».” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, acest
mare învãþãtor, a plasat blândeþea ºi respectul faþã de pãrinþi între
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douã dintre cele mai mari fapte în islam: rugãciunea împlinitã la
timp ºi lupta sfântã (jihad) pentru Allah. Rugãciunea este stâlpul
sau baza credinþei, iar jihad-ul este apogeul islamului. Ce statut
înalt le-a acordat Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – pãrinþilor!
Un bãrbat a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – sã depunã jurãmântul de credinþã ºi sã facã
mãrturisirea cã va înfãptui migrarea (hijra) ºi jihad-ul cu speranþa
cã va primi rãsplatã de la Allah. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – nu s-a grãbit sã accepte jurãmântul lui de
credinþã, ci l-a întrebat: „E vreunul dintre pãrinþii tãi în viaþã?”
Bãrbatul a zis: „Da, amândoi.” Profetul l-a întrebat: „ªi doreºti sã
primeºti rãsplatã de la Allah?” Bãrbatul a rãspuns: „Da.” Atunci
îndurãtorul Profet i-a spus: „Întoarce-te la pãrinþii tãi ºi þine-le
companie în cel mai bun mod cu putinþã.” [convenit]
Potrivit unei relatãri de Bukhari ºi Muslim, un bãrbat a venit
ºi i-a cerut Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
permisiunea sã participe la jihad. El l-a întrebat: „Pãrinþii tãi sunt
în viaþã?” Bãrbatul a zis: „Da”, ºi atunci Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a zis: „Atunci înfãptuieºte
jihad-ul îngrijindu-i pe ei.”
Cu toate cã îºi pregãtea armata pentru jihad, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu a uitat de slãbiciunea
pãrinþilor ºi de drepturile lor ºi astfel, cu blândeþe, l-a fãcut pe
acest voluntar sã renunþe ºi i-a reamintit sã aibã grijã de pãrinþii
lui, chiar dacã avea nevoie de toatã forþa bãrbãteascã pe care o
putea gãsi pentru jihad-ul care se apropia. A fãcut acest lucru
pentru cã înþelegea cât de importante sunt purtarea bunã ºi
respectul faþã de pãrinþi ºi cunoºtea poziþia pe care acestea o
ocupau în cadrul islamului, pe care Allah le-a hotãrât pentru
bunãstarea ºi fericirea oamenilor.
Mama lui Sa’d ibn Abu Waqqas s-a opus atunci când fiul ei
a îmbrãþiºat islamul ºi i-a zis: „Renunþã la islam sau voi face greva
foamei pânã voi muri. Atunci te vei ruºina înaintea arabilor, cãci
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vor spune cã þi-ai ucis mama.” Sa’d i-a spus: „Pe Allah, sã ºtii cã
de-ai avea ºi o sutã de suflete ºi ele ar pãrãsi trupul tãu unul dupã
altul nu mã voi lepãda niciodatã de islam.” Atunci Allah a revelat
un verset pe care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – l-a recitat musulmanilor, în care Sa’d era dojenit
pentru cruzimea cu care i-a rãspuns mamei lui:
„Dar dacã se strãduiesc pentru ca tu sã-Mi faci ca asociat
altceva, despre care tu nu ai cunoºtinþã, atunci nu te supune lor!
Rãmâi împreunã cu ei în aceastã lume, cu dreptate...”
[Coran 31:15]
Povestea credinciosului Juraij (un pustnic dintre fiii lui
Israel), spusã de Profet, reprezintã o ilustrare vie a importanþei
pe care o au respectul faþã de pãrinþi ºi ascultarea lor. Într-o zi,
mama lui l-a strigat în timp ce se ruga ºi el s-a gândit: „Doamne,
mama sau rugãciunea?” A ales sã continue rugãciunea (în loc
sã-i rãspundã mamei lui). Ea l-a strigat pentru a doua oarã, însã
el a continuat rugãciunea ºi nu i-a rãspuns. L-a strigat ºi a treia
oarã ºi, când el nu i-a rãspuns, ea s-a rugat la Allah sã nu îl lase
sã moarã pânã nu va fi vãzut chipul unei femei uºoare. În acea
localitate trãia o femeie uºoarã care sãvârºise adulter cu un pãstor
ºi era însãrcinatã. Când ea ºi-a dat seama cã purta un copil,
pãstorul i-a zis: „Dacã eºti întrebatã de tatãl copilului, spune cã
este Juraij, credinciosul.” ªi ea aºa a zis, ºi atunci oamenii au
mers ºi au distrus locul în care el obiºnuia sã se roage.
Conducãtorul l-a adus în piaþa publicã ºi pe drum Juraij ºi-a
amintit ruga mamei lui ºi a zâmbit. Când a fost dus la pedeapsã,
el a cerut permisiunea de a se ruga douã unitãþi de rugãciune
(ra’ka), apoi a cerut sã fie adus pruncul ºi i-a ºoptit la ureche:
„Cine e tatãl tãu?” Pruncul a zis: „Tatãl meu e cutare, pãstorul.25"
25

Acest copil este unul dintre cei trei copii care au vorbit în leagãn. Ceilalþi doi
sunt: Iisus, fiul Mariei, ºi copilul care se afla cu mama lui printre oamenii din
Al-Ukhdud. (autorul)
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Oamenii au exclamat: „La ilaha illa-Allah” [Nu existã altã
divinitate în afarã de Allah!] ºi „Allahu Akbar!” [Allah este Cel
mai Mare!] Ei i-au zis lui Juraij: „Vom reclãdi locul tãu de
rugãciune cu argint ºi aur!” El a zis: „Nu, reclãdiþi-l aºa cum a
fost, cu cãrãmizi ºi mortar.”
Referitor la aceastã poveste, relatatã de Bukhari, Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dacã Juraij
ar fi avut ºtiinþã, ar fi ºtiut cã rãspunsul la chemarea mamei lui
era mai important decât continuarea rugãciunii.” Din acest motiv,
juriºtii islamici au spus cã acela care face o rugãciune opþionalã
(nafl) ºi este strigat de unul dintre pãrinþi este obligat sã îºi
întrerupã rugãciunea ºi sã le rãspundã.
El este blând ºi respectuos faþã de pãrinþi, chiar dacã
aceºtia nu sunt musulmani
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
înãlþat învãþãturile sale pe o nouã culme atunci când i-a îndemnat
pe musulmani sã îºi trateze pãrinþii cu bunãtate ºi respect, chiar
dacã aceºtia urmau o altã religie decât cea islamicã. Acest lucru
se vede clar din hadis-ul Asmei bint Abu Bakr As-Siddiq, care a
zis: „Mama mea a venit la mine ºi ea era necredincioasã (idolatrã)
pe vremea Profetului. L-am întrebat pe Profet: «Mama mea a venit
la mine ºi are nevoie de ajutorul meu. Sã o ajut?» El a zis: «Da,
pãstreazã legãtura cu mama ta ºi ajut-o.»” [convenit]
Adevãratul musulman, care înþelege sensurile acestei
cãlãuziri din Coran ºi învãþãturile Profetului, nu poate sã fie decât
cel mai bun ºi cel mai blând dintre oameni faþã de pãrinþii sãi, în
orice moment. Aceasta este atitudinea companionilor Profetului
ºi a celor care îl urmeazã cu credinþã. Un om l-a întrebat pe Sa’id
ibn Musaiiab – Pacea fie asupra sa! „Am înþeles toate versetele
despre blândeþe ºi respect faþã de pãrinþi, în afarã de „ci spune-le
lor vorbe cuviincioase”. Cum sã le spun lor vorbe cuviincioase?”
Sa’id a rãspuns: „Asta înseamnã cã trebuie sã te adresezi lor aºa
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cum se adreseazã un slujitor stãpânului sãu.” Ibn Sirin – Pacea
fie asupra sa! – se adresa mamei sale cu o voce joasã,
asemãnãtoare cu cea a unui bolnav, din respect faþã de ea.
El nu doreºte sub nicio formã sã nu le dea ascultare
Dacã ne îndreptãm atenþia de la respectul ºi purtarea bunã
faþã de pãrinþi ºi vedem ce are de spus islamul pentru a descuraja
neascultarea faþã de pãrinþi, gãsim învãþãturi care au ca scop sã
îl facã pe copilul neascultãtor sã îºi dea seama de greºeala pe
care o face. Neascultarea faþã de pãrinþi este asemãnatã cu
necredinþa (ºirk), aºa cum respectul ºi purtarea bunã faþã de ei
sunt legate de credinþa în Allah. Neascultarea faþã de pãrinþi este
o nelegiuire grozavã pe care musulmanul adevãrat nu doreºte
sã o sãvârºeascã, deoarece îi va micºora rãsplata, fiind
consideratã de fapt una dintre cele mai mari pãcate.
Abu Bakra Nufai’ ibn Al-Harith a zis: „Trimisul lui Allah ne-a
întrebat de trei ori: «Sã vã spun de cele mai mari pãcate?» Noi
am zis: «Da, Trimis al lui Allah.» El a spus: «A-I face asociaþi lui
Allah ºi a nu-i asculta de pãrinþi.»” [convenit]
Mai înainte mama, apoi tata
Pentru a evita orice dezechilibru, cum ar fi ca un copil sã
se poarte cu un pãrinte mai frumos decât cu celãlalt, învãþãturile
islamice care privesc relaþia cu pãrinþii se referã pe rând la mamã
ºi la tatã. Astfel, aºa cum am vãzut mai înainte, atunci când un
bãrbat a venit sã facã mãrturisirea de credinþã ºi jurãmântul cã
va lua parte la lupta sfântã (jihad), Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a întrebat: „E vreunul dintre
pãrinþii tãi în viaþã?” Acest lucru aratã cã musulmanul are obligaþia
de a se purta cu ambii pãrinþi la fel. În mod asemãnãtor, Asmei i
s-a poruncit sã þinã legãtura cu mama ei idolatrã.
Un bãrbat a venit la Trimisul lui Allah – Allah sã-l
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binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi l-a întrebat: „O, Trimis al lui
Allah, care dintre oameni meritã mai mult tovãrãºia mea?” El a
zis: „Mama ta.” Omul a întrebat: „Apoi cine?” Profetul a zis: „Mama
ta.” Omul a întrebat: „Apoi cine?” Profetul a zis: „Mama ta.” Omul
a întrebat: „Apoi cine?” Profetul a zis: „Apoi tatãl tãu.” [convenit]
Acest hadis confirmã cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a dat întâietate purtãrii bune faþã de mamã ºi
apoi purtãrii bune faþã de tatã, iar companionii Profetului le
reaminteau musulmanilor de acest lucru ºi dupã moartea Profetului.
Ibn ’Abbas, un mare învãþat al comunitãþii, a considerat purtarea
bunã faþã de mamã a fi cea mai bunã faptã care îl apropie pe om
de Allah. Un om a venit la el ºi a zis: „Am cerut mâna unei femei
ºi ea m-a refuzat. Altcineva i-a cerut mâna, iar ea a acceptat ºi sa cãsãtorit cu el. Am fost gelos ºi am ucis-o. Va fi acceptatã cãinþa
mea?” Ibn ’Abbas a întrebat: „Mama ta este în viaþã?” El a zis: „Nu.”
Atunci i-a zis: „Cãieºte-te la Allah ºi fã tot ce îþi stã în putinþã sã te
apropii de El.” ’Ata’ ibn Iassar, care a povestit aceastã relatare de
la Ibn ’Abbas, a zis: „Am mers ºi l-am întrebat pe Ibn ’Abbas: «De
ce l-ai întrebat dacã mama lui e încã în viaþã?» El a zis: «Pentru
cã nu ºtiu o altã faptã care sã aducã oamenii mai aproape de Allah
decât purtarea bunã ºi respectul faþã de mamã.»”26
Imamul Bukhari îºi începe cartea sa „Al-Adab Al-Mufrad” cu
un capitol referitor la respectul ºi bunãtatea faþã de pãrinþi ºi
aºeazã purtarea bunã faþã de mamã mai înainte de cea faþã de
tatã, conform învãþãturilor Profetului – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã!
Coranul trezeºte sentimente de iubire ºi respect în inima
copilului ºi îl îndeamnã sã se poarte frumos cu pãrinþii. Se face
referire la mamã într-un mod blând ºi plin de compasiune. Ea are
întâietate, datoritã sarcinii, alãptãrii la sân ºi durerilor pe care le
îndurã între aceste douã etape. Coranul recunoaºte sacrificiul ei
extraordinar ºi imensa ei blândeþe ºi grijã:
„Noi l-am povãþuit pe om [sã facã bine] pãrinþilor sãi, mama
26
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lui l-a purtat, [suportând pentru el] slãbiciune dupã slãbiciune, iar
înþãrcarea lui a fost dupã doi ani, [aºadar]: “Adu mulþumire Mie
ºi pãrinþilor tãi, cãci la Mine este întoarcerea!”
[Coran 31:14]
Ce învãþãturã minunatã! Ce îndrumare umanã, plinã de
compasiune! „Adu mulþumire Mie ºi pãrinþilor tãi”. Mulþumirea
pãrinþilor pentru ceea ce au fãcut ei pentru copilul lor se situeazã
imediat dupã mulþumirea lui Allah ºi este una dintre cele mai bune
fapte. Ce statut înalt dãruieºte aceastã religie pãrinþilor!
Apoi copilul îºi gãseºte propriul drum în viaþã, se
îmbogãþeºte ºi nevasta ºi copiii îi abat atenþia de la îngrijirea
pãrinþilor lui. El uitã cât de mult a cheltuit tatãl lui cu el ºi nu
cheltuieºte pentru pãrintele sãu, „câºtigând” astfel mânia lui Allah.
Însã adevãratul musulman este ferit de aceste lucruri, deoarece
el nu uitã nicio clipã înþeleptele învãþãturi ale islamului ºi
rãspunde la cuvintele Profetului: „Tu ºi averea ta sunteþi pentru
tatãl tãu.”27
Adevãratul musulman þine seama de aceste învãþãturi ale
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi inima
lui este pãtrunsã de iubire, respect ºi bunãtate faþã de pãrinþi.
27

Relatare de imamul Ahmad, Abu Dawud ºi Ibn Majah cu un hasan isnad.
Textul întreg al acestui hadis este: „Un om a venit la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi a zis: «O, Trimis al lui Allah, am avere ºi
copii ºi tatãl meu doreºte sã îmi ia toatã averea.» Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Tu ºi averea ta sunteþi pentru tatãl
tãu. Copiii voºtri se numãrã printre cele mai bune câºtiguri ale voastre, aºa cã
luaþi din ceea ce câºtigã copiii voºtri.» Într-o altã relatare el a spus: «Ia-o ºi
bucurã-te de ea.»” Imamul Al-Khattabi a spus cã „doreºte sã îmi ia toatã averea”
înseamnã cã el a vrut sã îi ia totul ºi sã nu îi lase nimic. Se pare cã motivul
pentru care omul a pus aceastã întrebare a fost cã el trebuia sã cheltuiascã
pentru tatãl lui ºi suma cerutã i-ar fi irosit întreaga avere, nu doar ceea ce avea
de cheltuialã (în plus). Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu
i-a dat permisiunea sã înceteze sã cheltuiascã pentru tatãl lui, ci i-a spus: „Tu
ºi averea ta sunteþi pentru tatãl tãu”, ceea ce înseamnã cã dacã tatãl a avut
nevoie de întreaga voastrã avere, el va lua atât cât are nevoie, ca ºi cum ar lua
din propria lui avere. Dacã nu aveþi avere strânsã, dar aveþi un venit, trebuie sã
câºtigaþi bani ºi sã cheltuiþi pentru el.
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Aºadar el este ocrotit ca nu cumva sã cadã în pãcatul neascultãrii
ºi va fi cu adevãrat aºa cum Profetul islamului a dorit ca el sã
fie: el ºi averea lui vor fi pentru tatãl lui.
El se poartã frumos cu prietenii pãrinþilor lui
Islamul nu se limiteazã doar sã îi îndemne pe musulmani
sã se poarte cu pãrinþii cu blândeþe ºi respect, ci îi îndeamnã de
asemenea sã arate respect ºi faþã de cei pe care pãrinþii lor îi
iubesc.
Ibn ’Umar – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Cel mai
bun exemplu de bunãtate este cã un om ar trebui sã þinã legãtura
ºi sã-l respecte pe prietenul tatãlui sãu.” Într-o altã relatare se
spune: „Unul dintre cele mai bune exemple de bunãtate este ca
un om sã pãstreze legãtura cu prietenul tatãlui sãu, chiar ºi dupã
ce tatãl sãu a trecut în nefiinþã.” [Muslim]
’Abdullah ibn ’Umar – Pacea fie asupra sa! – s-a întâlnit cu
un prieten de-al tatãlui sãu ’Umar – Pacea fie asupra sa! – ºi a
fãcut tot ce i-a stat în putinþã sã se poarte frumos cu el ºi sã îi
arate respect. Unii dintre cei care erau cu el au zis: „Nu e de ajuns
cã i-ai dãruit doi dirhami ca milostenie?” Ibn ’Umar a spus:
„Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
«Pãstreazã legãtura cu prietenul tatãlui tãu ºi nu desface legãtura
cu el, cãci altfel Allah îþi va stinge lumina ta».” [Muslim]
Un om l-a întrebat pe Profet: „O, Trimis al lui Allah, existã
vreo faptã bunã sau plinã de respect pe care pot sã o sãvârºesc
pentru pãrinþii mei dupã ce ei se sfârºesc?” El a zis: „Da, sunt
patru lucruri: roagã-te ºi cere iertare pentru ei, îndeplineºte-le
promisiunile, respectã-le prietenii ºi pãstreazã legãtura cu rudele
tale, cãci nu ai alte rude decât prin ai tãi pãrinþi.”28
Cea mai înaltã formã de iubire, cinste ºi respect pe care
un copil o poate arãta pãrinþilor lui este sã pãstreze legãtura cu
28
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prietenii lor atât în timpul vieþii, cât ºi dupã moartea pãrinþilor.
Adevãratul musulman încearcã întotdeauna sã întãreascã
legãturile de prietenie cu cei pe care pãrinþii lor îi iubesc. El
continuã sã se îngrijeascã de pãrinþii lui chiar ºi dupã ce ei s-au
stins din viaþã, aºa cã nu uitã niciodatã de acele vechi prietenii ºi
pãstreazã legãtura cu cercul de prieteni ai pãrinþilor sãi. Aceste
sentimente umane nobile ºi aceastã prietenie adevãratã adaugã
vieþii un plus de frumuseþe ºi fericire ºi toate acestea depind de
prezenþa adevãraþilor musulmani în aceastã lume.
În Occident, când ajunge la vârsta majoratului, copilul îºi
pãrãseºte pãrinþii ºi desface legãturile de rudenie, fãrã sã îºi mai
vadã pãrinþii ori sã mai arate vreo urmã de compasiune sau vreun
sentiment faþã de tatãl sau de mama sa. Copilul îºi urmeazã
propriul drum ºi abia dacã mai aruncã vreo privire înapoi spre
cei care au sacrificat atât de multe pentru el, cei care înfruntã
acum cea mai grea perioadã a vieþii lor, dupã ce ºi-au dãruit cele
mai bune zile ale vieþii îngrijirii copiilor, atunci când ei fãceau primii
paºi în viaþã.
Ce fel de comparaþie ar putea exista între purtarea
nerecunoscãtoare, neascultãtoare pe care o are copilul occidental
ºi respectul, blândeþea, afecþiunea ºi iubirea arãtate de
musulmanul ascultãtor faþã de pãrinþi atât în timpul vieþii, cât ºi
dupã moartea lor, ca sã nu mai amintim de faptul cã musulmanul
pãstreazã legãtura cu prietenii pãrinþilor lui? Cu siguranþã niciun
alt sistem sau mod de viaþã nu a fost vreodatã egalat de modul
unic în care islamul a modelat oamenii ºi a insuflat în ei spiritul
de omenie.
Cum îºi manifestã faþã de ei blândeþea ºi respectul?
Musulmanul care a fost modelat de islam este cu adevãrat
un om care se poartã frumos cu pãrinþii lui. El le aratã cel mai
mare respect, iar dacã stã jos se ridicã atunci când ei intrã în
camerã, le sãrutã mâna, iar când vorbeºte îºi coboarã vocea din
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respect pentru ei ºi li se adreseazã pe un ton blând. El nu rosteºte
niciodatã la adresa lor vreun cuvânt aspru ºi nu se poartã fãrã
respect, indiferent de împrejurãri. În toate aceste cazuri, el
urmeazã porunca lui Allah:
„ªi Domnul tãu a orânduit sã nu-L adoraþi decât pe El ºi sã
vã purtaþi frumos cu pãrinþii voºtri, iar dacã bãtrâneþile îi ajung
pe unul dintre ei sau pe amândoi lângã tine, nu le ziceþi lor „Of!”
ºi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. / ªi din
îndurare coboarã pentru ei aripa smereniei ºi îndurãrii ºi spune:
„Doamne, fii îndurãtor cu ei, cãci ei m-au crescut [când am fost]
mic!”
[Coran 17:23,24]
Dacã pãrinþii se abat în vreun fel de la adevãrata cale a
islamului, fiul musulman ascultãtor trebuie în acest caz sã se
apropie de ei într-un mod blând ºi iubitor, pentru a-i sfãtui sã se
depãrteze de greºealã. El nu trebuie sã îi judece cu asprime, ci
trebuie sã îi convingã cu dovezi solide, cu logicã, rãbdare ºi
cuvinte înþelepte, pânã când se întorc spre adevãrul în care el
crede.
Musulmanul înþelept nu uitã cã i se cere sã se poarte frumos
cu pãrinþii, chiar dacã aceºtia sunt politeiºti. Deºi ºtie cã
politeismul (ºirk) este cel mai grav dintre pãcatele majore, el totuºi
îºi împlineºte propria responsabilitate, urmând porunca lui Allah:
„Noi l-am povãþuit pe om [sã facã bine] pãrinþilor sãi, mama
lui l-a purtat, [suportând pentru el] slãbiciune dupã slãbiciune, iar
înþãrcarea lui a fost dupã doi ani, [aºadar]: “Adu mulþumire Mie
ºi pãrinþilor tãi, cãci la Mine este întoarcerea! / Dar dacã se
strãduiesc pentru ca tu sã-Mi faci ca asociat altceva, despre care
tu nu ai cunoºtinþã, atunci nu te supune lor! Rãmâi împreunã cu
ei în aceastã lume, cu dreptate, dar urmeazã calea acelora care
se întorc cãtre Mine, cãci apoi la Mine este întoarcerea ºi eu vã
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voi vesti ceea ce aþi fãcut!”
[Coran 31:14,15]
Pãrinþii sunt cele mai apropiate ºi mai iubite rude, însã
legãtura cu ei, chiar dacã are un statut foarte înalt, se situeazã
dupã credinþã. Dacã pãrinþii sunt politeiºti ºi îi cer copilului sã li
se alãture lor în necredinþã, atunci copilul nu trebuie sã le dea
ascultare, pentru cã musulmanul nu trebuie sã dea ascultare unei
creaturi dacã asta înseamnã sã nu îi dea ascultare Creatorului
sãu. Credinþa se situeazã mai presus de orice relaþie umanã. Cu
toate acestea, ºi în aceastã situaþie copilul are obligaþia sã se
poarte frumos cu pãrinþii lui, sã îi respecte ºi sã îi îngrijeascã.
În orice moment, bãrbatul musulman este blând ºi
respectuos faþã de pãrinþii lui ºi face tot ce îi stã în puteri sã îi
facã fericiþi, în limitele permise de islam. El nu precupeþeºte niciun
efort sã îi cinsteascã, sã îi respecte, asigurându-le cea mai bunã
mâncare, cea mai bunã îmbrãcãminte ºi cea mai bunã locuinþã
pe care ºi-o poate permite, potrivite atât statutului lor social, cât
ºi standardelor islamice. Mai presus de toate, el trebuie sã le
vorbeascã blând, sã îi întâmpine cu un chip zâmbitor, sã arate
iubire, blândeþe, cinste ºi mulþumire faþã de cei care meritã cel
mai mult aceastã purtare bunã: pãrinþii lui.
Respectul ºi datoria adevãratului musulman faþã de pãrinþi
continuã chiar ºi dupã ce ei s-au stins din viaþã: el trebuie sã ofere
bani ca milostenie în numele lor ºi sã se roage adesea pentru ei,
aºa cum grãieºte Allah:
„ªi din îndurare coboarã pentru ei aripa smereniei ºi
îndurãrii ºi spune: „Doamne, fii îndurãtor cu ei, cãci ei m-au
crescut [când am fost] mic!”
[Coran 17:24]
Aºa spune învãþãtura islamicã ce se referã la respectul ºi
bunãtatea faþã de pãrinþi ºi aºa se poartã musulmanul ascultãtor
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care este cãlãuzit de ea. Dar oare în ziua de azi, dupã ce au fost
cuprinºi de materialism ºi orbiþi de strãlucirea civilizaþiei moderne,
mai urmeazã musulmanii aceastã învãþãturã? În ziua de azi
principala noastrã grijã este concentratã asupra soþiilor ºi a
copiilor, ºi nu asupra pãrinþilor. Grija pentru pãrinþi se situeazã
dupã grija pentru soþii ºi copii, ºi poate pãrinþii nu au parte nici
mãcar de atât, doar dacã nu cumva copiii se numãrã printre cei
care au simþul datoriei ºi o credinþã adâncã.
În societatea occidentalã modernã care a pus stãpânire pe
mintea multor musulmani nu sunt incluse nici bunãtatea ºi
respectul faþã de pãrinþi, nici îngrijirea lor la bãtrâneþe ºi mai ales
în ultimii ani de viaþã. Acest lucru îl face pe bãrbatul ce este
convins de ideile occidentale sã se gândeascã numai la soþia ºi
la copiii sãi ºi abia dacã îºi mai face timp sã priveascã înapoi cu
iubire, respect ºi recunoºtinþã spre generaþiile de dinainte, spre
cei care au petrecut atât de multe nopþi sã îl îngrijeascã, sã îl
creascã ºi sã îl pregãteascã pentru viaþã. Când se gândeºte la o
locuinþã confortabilã, la o îmbrãcãminte comodã, la o mâncare
gustoasã ºi la cãlãtorii, el se gândeºte sã le ofere soþiei ºi copiilor
lui. Abia dacã se gândeºte la partea pe care pãrinþii lui ar trebui
sã o aibã din toate aceste desfãtãri, când ei au de fapt cea mai
mare nevoie sã primeascã o mânã de ajutor de la fiul lor iubit.
Purtarea bunã ºi plinã de respect faþã de pãrinþi, vorbele
bune ºi frumoase faþã de ei, darurile ºi zâmbetele acordate lor
reprezintã o atitudine fundamentalã a musulmanilor. Musulmanii
nu trebuie sã renunþe niciodatã la aceastã atitudine, indiferent de
cât de complicatã devine viaþa sau de obiceiurile ºi de prioritãþile
lor. Aceastã atitudine îi va apãra de insensibilitate ºi egoism ºi,
mai mult decât atât, îi va readuce la caracterul lor iniþial, la omenia
ºi loialitatea lor înnãscute, evitând astfel sã se scufunde în
adâncurile egoismului ºi nemulþumirii, aºa cum au fãcut alþii. ªi,
mai presus de toate, aceastã atitudine le va deschide lor porþile
Paradisului.
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Capitolul IV
Musulmanul ºi soþia sa
Vederea islamicã asupra cãsãtoriei ºi a femeii
În islam, cãsãtoria oferã liniºte sufletului ºi minþii, astfel încât
bãrbatul ºi femeia sã trãiascã împreunã într-o atmosferã plinã de
iubire, îndurare, armonie, cooperare, povãþuire reciprocã ºi
îngãduinþã, punându-se în acest fel bazele unei familii musulmane
care va creºte într-un mediu plãcut.
Sfântul Coran a descris în cei mai elocvenþi termeni aceastã
relaþie dintre bãrbat ºi femeie, relaþie care este pãtrunsã de liniºte,
siguranþã, iubire, înþelegere ºi compasiune:
„ªi printre semnele Lui [este acela] cã El v-a creat din voi
înºivã soaþe, pentru ca voi sã trãiþi în liniºte împreunã cu ele. ªi
El a pus între voi dragoste ºi îndurare ºi întru aceasta sunt semne
pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc.”
[Coran 30:21]
Cãsãtoria este o uniune a sufletelor, în cel mai adânc sens.
Allah uneºte aceste douã suflete, ca ele sã se poatã bucura de
liniºte ºi stabilitate în cãminul conjugal plin de dragoste adevãratã
ºi compasiune.
În islam, femeia drept-credincioasã este vãzutã ca o bucurie
a acestei vieþi ºi o binecuvântare pentru bãrbat, cãci el vine acasã
la ea ºi se destinde dupã ce a înfruntat greutãþile vieþii. Alãturi de
ea, el gãseºte o liniºte deplinã, confort ºi mulþumire.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a grãit
adevãrul atunci când a spus: „Aceastã lume este doar o
oportunitate temporarã ºi cea mai bunã alinare în aceastã lume
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este femeia drept-credincioasã.” [Muslim]
Islamul înalþã cãsãtoria la un nivel înalt ºi considerã
feminitatea un lucru ce trebuie preþuit.
Soþia musulmanã idealã
Datoritã acestei vederi asupra cãsãtoriei ºi a femeii,
musulmanul nu este atras de purtarea nesãbuitã pe care o au în
ziua de azi unele fete. El este atras de o personalitate islamicã
puternicã ºi nu se grãbeºte sã îºi aleagã o tovarãºã de viaþã,
cãutând o soþie care sã aibã adevãrate trãsãturi islamice ºi care
sã contribuie la întemeierea unui cãmin conjugal stabil ºi fericit.
Aºadar el nu este interesat de frumuseþea fizicã, graþia sau
eleganþa superficialã ce reprezintã singurele preocupãri ale
tinerelor nesocotite. Cu toate cã nu nesocoteºte aspectul fizic, el
cautã o credinþã puternicã, inteligenþã ºi o purtare frumoasã,
urmând astfel povaþa Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! „O femeie poate fi cerutã în cãsãtorie din patru motive:
averea ei, descendenþa ei, frumuseþea ei sau credinþa ei.
Alegeþi-o pe cea credincioasã ºi veþi izbândi!” [convenit]
Cu toate cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – l-a povãþuit pe tânãrul musulman sã îºi caute o soþie
credincioasã, acest lucru nu înseamnã cã el trebuie sã neglijeze
frumuseþea fizicã. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – l-a îndemnat pe musulman sã o vadã pe femeie
înainte de a încheia cãsãtoria, ca sã nu fie prins cumva într-o
cãsnicie cu o femeie de care nu se simte atras.
Al-Mughira ibn ªa’bah a spus: „M-am logodit cu o femeie
pe vremea Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
El m-a întrebat: «Ai vãzut-o?» Eu am spus: «Nu.» El a zis: «Du-te
ºi priveºte-o, cãci sunt mai multe sanºe ca iubirea ºi
compatibilitatea sã se instaleze între voi.»”29
Un bãrbat care se logodise cu o femeie din neamul
29

Relatat de Al-Nasai, cu un sahih isnad.
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„ajutoarelor” (Ansar) a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – ºi el l-a întrebat: „Ai vãzut-o?” El a spus: „Nu”, ºi
atunci Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
poruncit sã meargã ºi sã o vadã.30
În mai multe relatãri, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a subliniat faptul cã frumuseþea este una dintre
trãsãturile de seamã pe care un bãrbat ar trebui sã le caute la o
femeie, în afarã de celelalte trãsãturi morale care sunt de
asemenea de dorit. Cu adevãrat, acestea douã sunt de nedespãrþit.
De exemplu, el i-a spus lui Ibn ’Abbas: „Sã nu îþi spun eu
de cel mai preþios lucru pe care un om îl poate avea? Este soþia
drept-credincioasã: atunci când o priveºte, el e mulþumit, când îi
spune sã facã un lucru, ea îl ascultã ºi când se aflã departe, ea
îi este credincioasã ºi loialã.”31
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fost întrebat: «Care femeie
este cea mai bunã?» El a spus: «Cea care îl mulþumeºte, atunci când
o priveºte, care îl ascultã, atunci când îi spune sã facã un lucru ºi
care nu face niciun lucru care îl nemulþumeºte în ceea ce o priveºte
pe ea sau averea lui.»”32
Aceasta este îndrumarea datã de Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în ceea ce priveºte
personalitatea femeii care poate sã aducã fericire, liniºte ºi
stabilitate în viaþa unui soþ ºi care poate clãdi un cãmin vesel,
plãcut ºi sigur, în care sã creascã o generaþie inteligentã,
biruitoare ºi neînfricatã.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
spus cã, mai întâi de toate, cãsãtoria trebuie sã fie întemeiatã
pe o fundaþie solidã, creându-se un echilibru între nevoile fizice,
mentale, spirituale ºi emoþionale, aºa încât sã nu fie destrãmatã
de nepotriviri de caracter sau de comportament. Aºadar
adevãratul musulman care este cãlãuzit în toate treburile lui de
30
31
32

Relatat de Al-Nasa’i ºi Ibn Majah, cu un sahih isnad.
Relatare de Al-Hakim.
Relatat de imamul Ahmad în „Al-Musad”, cu un sahih isnad.
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legile (ºari’a) lui Allah nu este ademenit de acele „desfrânate”,
frumoase, dar cu un caracter imoral, ci, mai mult de atât, el le
spune oamenilor: „Feriþi-vã de cele „desfrânate”.”33
În viaþa conjugalã, el urmeazã cãlãuzirea islamului
Dupã cãsãtorie, adevãratul musulman urmeazã normele
islamice, care spun cã trebuie sã se poarte frumos cu soþia.
Islamul îi îndeamnã pe bãrbaþi sã se poarte frumos cu femeile
ºi le acordã un statut de care ele nu s-au bucurat niciodatã în alte
religii. Vedem cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – i-a avertizat pe toþi bãrbaþii: „Purtaþi-vã frumos cu
femeile, cãci femeia a fost creatã dintr-o coastã ºi cu adevãrat cea
mai curbatã parte a unei coaste este vârful ei. Dacã încercaþi sã o
îndreptaþi, o veþi frânge, iar de o lãsaþi în pace, va rãmâne curbatã.
Aºadar purtaþi-vã frumos cu femeile.” [convenit]
Potrivit unei relatãri de Bukhari ºi Muslim, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Femeia este
precum o coastã: dacã doriþi sã o îndreptaþi, se va frânge; însã
dacã vã place de ea, veþi face în aºa fel încât îndoitura sã rãmânã
în ea.”
Potrivit unei relatãri de Muslim, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Femeia a fost creatã
dintr-o coastã ºi nu va putea fi nicicum îndreptatã. Aºadar, dacã
doriþi sã vã folosiþi de ea, faceþi-o astfel ca îndoitura sã rãmânã
în ea. Iar dacã încercaþi sã o îndreptaþi, o veþi frânge, iar frântura
înseamnã divorþul de ea.”
Aceastã descriere fãcutã de Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – înfãþiºeazã în mod elocvent
firea femeii. Ea nu va rãmâne consecventã aºa cum îºi doreºte
poate soþul ei, dar soþul musulman trebuie sã înþeleagã cã aceasta
33

„Iyyakum ua khadra’ al-diman” (literar: „Fereºte-te de floarea ce creºte în
bãligar”) este o zicalã foarte cunoscutã în limba arabã. Este un proverb, nu un
hadis al Profetului [autorul].
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este firea ei, felul în care a fost ea creatã. El nu trebuie sã o
îndrepte aºa cum crede el cã este corect, ci trebuie sã îi respecte
latura femininã ºi sã o accepte aºa cum a lãsat-o Allah, cu o
„îndoiturã”, ceea ce înseamnã cã, în unele aspecte, ea nu va fi
aºa cum îºi doreºte el. Dacã va insista sã o îndrepte ºi sã o
modeleze dupã cum îi e lui voia, va fi ca ºi cum ar încerca sã
îndrepte o coastã îndoitã: se va frânge în mâinile lui ºi „frântura”
de o femeie înseamnã divorþul (adicã vor sfârºi în divorþ).
Dacã urmeazã cu adevãrat aceastã cãlãuzire, care se
bazeazã pe o înþelegere adâncã a psihologiei ºi firii femeii, soþul
musulman va tolera greºelile soþiei lui ºi va închide ochii la lipsurile
ei, recunoscând cã acestea fac parte din firea ei. Aºadar cãminul
conjugal va fi sigur ºi liniºtit, ferit de discuþii aprinse ºi certuri.
Putem observa cã în hadis-ul de mai înainte, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a început cu aceste cuvinte:
„Purtaþi-vã frumos cu femeile”, apoi dupã ce a analizat firea femeii,
a încheiat cu aceleaºi cuvinte: „Purtaþi-vã frumos cu femeile”. Cât
de mare a fost preocuparea Profetului – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – faþã de femei ºi cât de adâncã era înþelegerea
sa referitoare la psihologia lor! Oare soþul musulman are altã
posibilitate decât sã urmeze aceastã cãlãuzire ºi sã o punã în
practicã în orice moment?
Preocuparea Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – pentru femei a atins un nivel atât de înalt, încât în
predica sa de adio (khutbat al-uada) el nu a uitat sã le
reaminteascã musulmanilor sã se poarte frumos cu ele. În
aceastã predicã, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a repetat punctele esenþiale ale islamului, când ºi-a
dat seama cã era ultima datã când stãtea ºi li se adresa
musulmanilor în timpul pelerinajului (hajj). El nu a neglijat sã îi
povãþuiascã pe musulmani sã se poarte frumos cu femeile,
începând cu un avertisment care aratã în mod clar preocuparea
sa: „...Purtaþi-vã frumos cu femeile, ele sunt prizoniere în mâinile
voastre, iar voi nu aveþi altã datorie faþã de ele. În cazul în care
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ele se fac vinovate de necuviinþã neîndoielnicã, le puteþi lãsa
singure în paturile lor ºi puteþi sã le aplicaþi o pedeapsã uºoarã.
Dacã vã sunt supuse, sã nu faceþi altceva împotriva lor. Voi aveþi
drepturi asupra nevestelor voastre, iar ele au drepturi asupra
voastrã. Dreptul vostru este ca ele sã nu îngãduie cuiva faþã de
care simþiþi neplãcere sã intre în casa voastrã, iar dreptul lor este
ca voi sã le trataþi cum se cuvine, cât priveºte hrana ºi
îmbrãcãmintea.”34
Aceasta este o povaþã minunatã, în care fiecare soþ
musulman recunoaºte înþelepciunea Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în modul în care a definit
drepturile ºi îndatoririle soþului ºi ale soþiei, îndemnând la îndurare
ºi compasiune faþã de femei, lucru care nu lasã loc nici mãcar
gândului de a le asupri sau de a le face rãu soþiilor.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
oferit multe poveþe în ceea ce le priveºte pe femei ºi l-a descris
pe bãrbatul care se poartã bine cu soþia lui ca fiind unul dintre
cei mai buni ºi mai de seamã din comunitatea sa: „Credinciosul
care are cea mai desãvârºitã credinþã este cel care are
comportamentul cel mai frumos, iar cei mai buni dintre voi sunt
cei care se poartã cel mai bine cu femeile lor.”35
Unele femei au venit la familia Profetului ºi s-au plâns de
soþii lor. Atunci Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – i-a vestit pe bãrbaþi: „Unele femei au vizitat familia
lui Muhammed ºi s-au plâns de soþii lor. Cu adevãrat, aceºtia nu
se numãrã printre cei mai buni dintre voi.”36
Cu adevãrat, islamul este un deschizãtor de drumuri în
nepãrtinirea sa, în respectul faþã de femei ºi în îndemnarea soþilor
de a se purta frumos cu soþiile lor, chiar dacã ele nu le sunt pe
plac. În decursul istoriei, femeile nu s-au bucurat de acest lucru
decât în aceastã religie.
34

Relatat de Tirmizi, care a spus cã este un hasan sahih hadis.
Relatat de Tirmizi, care a spus cã este un hasan sahih hadis
36
Relatat de Abu Dawud, Al-Nisa’i ºi Ibn Majah. Ibn Hijr a spuns în „Al-Isaba”:
„Lanþul de transmiþãtori este autentic” (isnad sahih)
35
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Allah grãieºte în Coran:
„...purtaþi-vã cu ele dupã cuviinþã! Iar dacã nu vã este pe
plac, se poate sã nu vã fie pe plac un lucru pe care Allah l-a
pregãtit [sã vã aducã] un mare bine.”
[Coran 4:19]
Acest verset ajunge la inima adevãratului musulman ºi astfel
mânia lui se domoleºte, iar dacã nevasta nu îi e pe plac el revine
la sentimente mai bune. În acest fel ocroteºte islamul sfânta
legãturã a cãsãtoriei, ca sã nu fie cumva expusã primejdiei de a
fi desfãcutã din cauza sentimentelor prea tumultoase sau a
schimbãrii de dispoziþie. Când un bãrbat a venit la ’Umar ibn
Al-Khattab – Pacea fie asupra sa! – ºi i-a spus cã dorea sã
divorþeze de soþia lui, cãci nu îi plãcea de ea, ’Umar – Pacea fie
asupra sa! – a spus: „Vai þie! Oare familiile sunt clãdite numai pe
baza iubirii? Unde îþi sunt respectul ºi grija?”
În islam, legãtura de cãsãtorie are o importanþã mai mare decât
simplele dorinþe ºi este mai presus de poftele animalice. Adevãratul
musulman dispune de suficient cavalerism, de nobleþe, curtoazie,
rãbdare, mãrinimie ºi tãrie de caracter care îl fac sã treacã peste
orice lucru care nu îi este pe plac în comportamentul soþiei lui. El nu
se gândeºte nici pe departe sã þinã cont de instinctele animalice sau
sã aibã vreun beneficiu de pe urma acestui lucru!
Adevãratul musulman nu poate decât sã se supunã
Domnului sãu. El se poartã frumos cu soþia lui, chiar dacã ea nu
îi este pe plac, cãci înþelege înþeleptele cuvinte ale Domnului sãu
despre lucrurile care îi sunt tãinuite, ºi multe lucruri sunt tãinuite!
Unui om poate sã nu îi placã un lucru ºi se poate îndepãrta de
acesta, când de fapt în el se gãsesc mult bine ºi multã
binecuvântare. Adevãratul musulman ºtie cum sã iubeascã ºi cum
sã urascã. Iubirea lui nu este oarbã ºi nici nu depãºeºte mãsura
în ceea ce priveºte ura, ci în ambele situaþii atitudinea lui este
cumpãtatã ºi echilibratã.
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Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
explicat cã deºi poate unui soþ nu îi este pe plac soþia lui
musulmanã credincioasã, ea are însã unele trãsãturi pozitive cu
care îl va mulþumi ºi, din acest motiv, el nu trebuie sã
nesocoteascã latura bunã a caracterului ei ºi sã îºi concentreze
atenþia numai asupra aspectelor negative: „Niciun credincios nu
trebuie sã urascã o credincioasã. Dacã vreo trãsãturã de-a ei nu
îi e pe plac, va gãsi altele care îi vor fi.” [Muslim]
Adevãratul musulman este un soþ ideal
Adevãratul musulman ascultã cu luare aminte textele clare
din Coran care îi poruncesc sã se poarte cu femeile corect ºi
cuviincios. El nu poate fi decât un soþ ideal, astfel cã soþia lui se
bucurã de buna lui companie, indiferent de cât timp petrec
împreunã. Când ajunge acasã, el îºi salutã soþia ºi copiii cu chipul
luminat de zâmbet ºi le transmite salutul binecuvântat pe care
l-a poruncit Allah ºi l-a fãcut caracteristic islamului37:
„...Iar când intraþi în case, salutaþi-vã unii pe alþii cu un salut
binecuvântat ºi bun de la Allah!...”
[Coran 24:61]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a
îndemnat pe Anas – Pacea fie asupra sa! – sã foloseascã acest
salut: „O, fiule, când ajungi acasã, salutã-þi familia cu salutul islamic
(salaam): va fi o binecuvântare pentru tine ºi pentru familia ta.”38
Este cu adevãrat o mare binecuvântare ca un om sã îºi
întâmpine familia cu un salut minunat, cãci salutul contribuie la o
atmosferã fericitã, prietenoasã ºi plãcutã. Dacã vede cã soþia are
nevoie de ajutorul lui, el trebuie sã îi întindã o mânã de ajutor,
37
Musulmanii trebuie sã se salute întotdeauna numai cu „Salaam aleikum!”
(Pacea fie asupra ta!), ºi nu cu „Bunã!”, „Salut!” sau „Bunã dimineaþa!”
38
Relatat de Tirmizi, care a spus cã este hasan gharib hadis
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iar dacã ea se plânge de obosealã, sfârºealã sau plictisealã el
trebuie sã îi spunã cuvinte blânde, de alinare. El trebuie sã o facã
sã simtã cã trãieºte alãturi de un soþ puternic, generos ºi
îngãduitor care o va ocroti ºi va avea grijã de ea, cãruia îi pasã
de ea ºi care, atât cât poate, îi va împlini toate nevoile îngãduite.
El trebuie de asemenea sã îi satisfacã latura ei femininã,
fãcându-se plãcut înaintea ei – în limitele islamice – ºi trebuie sã îi
acorde o parte din timpul ºi preocupãrile pe care le are. El nu
trebuie sã permitã ca studiul, munca, hobby-urile, responsabilitãþile
sau prietenii sã îi ocupe tot timpul ºi sã îl þinã departe de ea. Islamul
îi asigurã femeii dreptul de a se bucura de soþul ei într-o asemenea
mãsurã încât i se spune soþului sã nu îºi petreacã tot timpul în
slavã, care este cea mai bunã ºi mai nobilã dintre fapte, ca nu
cumva acest echilibru pe care este întemeiatã aceastã religie sã
fie distrus. Vedem acest lucru în relatarea lui ’Abdullah ibn ’Amr
ibn al-’As – Pacea fie asupra sa! –, care a spus cã atunci când
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a aflat cã
el stãruia prea mult în slava pe care o înãlþa spre Allah i-a spus:
„Am auzit eu bine cã posteºti întreaga zi ºi cã rãmâi în rugãciune
întreaga noapte?” El a zis: „E adevãrat, o, Trimis al lui Allah!”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a spus:
„Nu face asta. Posteºte ºi întrerupe-þi postul, dormi ºi apoi
trezeºte-te. Pentru cã trupul tãu are un drept de la tine, ochii tãi
au un drept de la tine, soþia ta are un drept de la tine ºi oaspeþii
au un drept de la tine.” [Bukhari ºi Muslim]
Khaula, fiica lui Hakim, care a fost soþia lui ’Uthman ibn
Maz’un – Pacea fie asupra sa! –, a venit la soþiile Profetului
îmbrãcatã într-un veºmânt zdrenþuros ºi având un aspect
neîngrijit. Ele au întrebat-o: „Ce se întâmplã cu tine?” Ea le-a
povestit de soþul ei: „Noaptea rãmâne în rugãciune ºi în timpul
zilei posteºte.” Ele i-au spus Profetului ce le povestise ea, aºa
cã atunci când l-a vãzut pe ’Uthman ibn Maz’un, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a dojenit ºi i-a spus: „Oare
nu aveþi un exemplu în mine?” ’Uthman a spus: „Ba da! Fie ca
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Allah sã voiascã sã fiu jertfit pentru tine!” Mai târziu, ea (Khaula)
s-a întors purtând niºte veºminte fine ºi rãspândind o mireasmã
plãcutã. Potrivit unei alte relatãri, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a spus: „O, ’Uthman, nu ne-a
fost poruncit sã ducem o viaþã monahalã. Nu aveþi un exemplu
în mine? Pe Allah, dintre voi eu mã tem cel mai mult de Allah ºi
respect cu cea mai mare sfinþenie poruncile Lui.”39
Astfel obiºnuia Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – sã îi îndrume pe companionii sãi ºi el le-a arãtat cum
sã reuºeascã sã obþinã un echilibru între viaþa lor spiritualã ºi cea
personalã alãturi de soþiile lor, pânã când cinstea ºi echilibrul au
devenit ca o a doua naturã a lor. Apoi ei se îndemnau unii pe
alþii sã urmeze aceste învãþãturi ºi apelau la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – dacã unul dintre ei întrecea
mãsura ºi era adept al ascetismului, al abnegaþiei sau exagera
în slãvirea sa.
Imamul Bukhari a relatat cã Abu Juhaifa – Pacea fie asupra
sa! – a spus: „Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a stabilit o legãturã de frãþie între Salman ºi
Abu’l-Darda’. Salman l-a vizitat pe Abu’l-Darda’ ºi a vãzut-o pe
Umm Al-Darda’ arãtând cam neîngrijitã. A întrebat-o: «Ce se
întâmplã cu tine?» Ea a zis: «Fratele tãu Abu’l-Darda’ nu are
nevoie de aceastã lume.» Abu’l-Darda’ a venit, a gãtit niºte
mâncare pentru el ºi i-a spus: «Mãnâncã tu. Eu postesc.» Salman
a zis: «Nu mãnânc dacã nu mãnânci ºi tu!» ºi atunci el a mâncat.
În acea noapte, Abu’l-Darda’ a dorit sã îºi petreacã noaptea în
rugãciune, însã Salman i-a spus sã se culce ºi atunci a mers la
culcare. Apoi a dorit sã se trezeascã, însã Salman i-a spus iar
sã doarmã. În ultima parte a nopþii, Salman i-a zis: «Sã ne trezim
acum!» ªi atunci s-au rugat ºi Salman i-a zis: «Domnul tãu are
un drept de la tine, sufletul tãu are un drept de la tine ºi soþia ta
are un drept de la tine. Împlineºte-þi datoria faþã de toþi cei care
au un drept de la tine.» Abu’l-Darda’ a venit la Profet – Allah sã-l
39

A se vedea Al-Hilya, 1/106; Tabaqat Ibn Sa’d, 3/394; Al-Kanz, 8/305.
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binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi i-a spus ce se întâmplase,
iar Profetul i-a zis: «Salman are dreptate!»”
Musulmanul adevãrat se îngrijeºte de asemenea sã scape
de rutina care se instaleazã în timp între soþi ºi îºi
condimenteazã din când în când viaþa cu un umor fin ºi cu chef
de joacã. Fãcând acest lucru, el urmeazã exemplul Profetului
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, a cãrui întreagã
viaþã a reprezentat un exemplu pentru noi. Cu toate cã era foarte
ocupat sã punã bazele islamice, întemeind comunitatea
musulmanã, conducând armata în jihad ºi alte numeroase griji,
el nu a lãsat niciodatã ca aceste lucruri sã îi distragã atenþia de
la îndatorirea de a fi un soþ ideal pentru soþiile lui, purtându-se
cu ele în cel mai bun mod cu putinþã, zâmbind ºi glumind în mod
plãcut cu ele.
Un exemplu în acest sens îl constituie relatarea A’iºei: „Am
venit la Profet cu niºte harira (o mâncare fãcutã din fãinã ºi lapte)
pe care o gãtisem pentru el ºi i-am zis Saudei, de vreme ce Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – stãtea între mine ºi
ea: «Mãnâncã!» Ea a refuzat ºi atunci eu am zis: «Fie mãnânci,
fie îþi voi spoi faþa cu ea!» Ea tot a refuzat ºi atunci mi-am vârât
mâna în acea mâncare (harira) ºi am spoit-o pe faþã. Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a râs, i-a pus niºte harira în
mânã ºi i-a zis: «Fã-i ºi tu la fel!»” Într-o altã relatare: „S-a dat la o
parte ca ea sã se poatã rãzbuna, apoi ea a luat niºte mâncare din
vas ºi m-a spoit pe faþã, ºi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a râs.”40
Nu este acesta un exemplu de îngãduinþã care
înfrumuseþeazã viaþa printr-o atitudine frumoasã ºi plinã de umor?
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã odatã, când a mers
cu Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – într-o
cãlãtorie, ea l-a provocat la o întrecere ºi a câºtigat. Mai târziu,
40

Al-Haithami, 4/316, Al-Muntakhab 4/393; Kanz al-Ummal, 7/302. Al-Haithami
a spus: „Abu Ya’la a relatat ºi cei care au relatat sunt cei care au apãrut în
Sahih (Al-Bukhari), în afarã de Muhammed ibn ’Amr ibn ’Alqama, al cãrui hadis
este hasan.”
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dupã ce a luat câteva kilograme în plus, ea s-a întrecut din nou cu
el, însã de data asta el a câºtigat ºi i-a spus: „Asta e pentru
atunci.”41
Milostivul Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – era atât de dornic sã o facã pe tânãra lui soþie sã
se simtã bine, încât o chema sã se bucure de unele genuri
nevinovate de divertisment, care îi luminau inima. A’iºa – Pacea
fie asupra sa! – a relatat cã odatã: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºedea ºi a auzit afarã zgomote
fãcute de copii ºi de oameni. În jurul etiopienilor care dansau se
strânsese un grup de oameni. El a zis: «O, A’iºa, vino sã vezi!»
Mi-am pus obrazul pe umãrul sãu ºi am privit prin spaþiul dintre
cap ºi umãr. Apoi el a zis: «O, A’iºa, þi-a fost de-ajuns?»” Eu am
zis: „Nu,” numai ca sã vãd cât de mult însemnam pentru el ºi l-am
vãzut schimbându-ºi greutatea de pe un picior pe altul” (adicã era
obosit, însã era dispus sã rãmânã atâta timp cât dorea ea sã
priveascã spectacolul creat).42
Într-o altã relatare, A’iºa a spus: „Pe Allah, l-am vãzut pe
Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – stând la uºa
camerei mele, când unii etiopieni se amuzau jucându-se cu lãncile
în moschee. Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – m-a acoperit cu mantia lui, astfel încât am putut sã
privesc peste umãrul sãu. A rãmas acolo de dragul meu, pânã
ce mie mi-a fost de ajuns. Aºadar acordaþi atenþie nevoii tinerelor
de a se distra.” [Bukhari ºi Muslim]
Când vede minunatul exemplu pe care l-a oferit Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – prin purtarea sa,
prin generozitatea ºi umorul sãu fin faþã de soþiile sale, adevãratul
musulman nu poate decât sã se poarte frumos ºi blând cu soþia
lui, având o atitudine calmã, care se încadreazã în limitele
permise de islam.
41

Sahih hadis, relatat de Ahmad ºi Abu Dawud
Relatat de Al-Nisa’i prin Yazid ibn Ruman de la A’iºa. A se vedea de asemenea
diferite relatãri citate de la ea în Fath Al-Baari, baab al-Idain (capitolul în care
se vorbeºte despre cele douã sãrbãtori)
42
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Adevãratul musulman nu se înfurie din motive neînsemnate,
aºa cum fac mulþi soþi nechibzuiþi, fãcând prea mult zgomot dacã
soþiile lor le oferã o mâncare care nu le e pe plac, ori dacã servesc
masa puþin mai târziu ori din alte motive care creeazã între soþi
certuri, discuþii aprinse ºi probleme. Musulmanul care urmeazã
cu adevãrat exemplul Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – îºi aminteºte întotdeauna de aspecte ale
caracterului sãu care îl fac sã fie mai mãrinimos, mai bun ºi mai
îngãduitor. Aºadar el îºi aminteºte cã una dintre trãsãturile
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – este
aceea cã „nu critica niciodatã mâncarea. Dacã îi plãcea, mânca,
iar dacã nu îi plãcea, nu mânca.” [convenit]
El îºi aminteºte de asemenea cã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a cerut condimente pe care sã
le mãnânce cu pâine ºi familia i-a spus cã nu se gãsea ºi altceva
în afarã de oþet. El l-a cerut ºi a început sã mãnânce cu oþet,
spunând: „Ce condiment minunat este oþetul! Ce condiment
minunat este oþetul.” [Muslim]
Sã audã ei aceastã relatare, acei soþi nesãbuiþi ai cãror ochi
lucesc de mânie la vederea greºelilor soþiilor lor, atunci când
mâncarea nu e gata la timp sau nu e pe placul lor. Poate soþiile
lor au motive întemeiate pentru care au fãcut aceste greºeli, însã
soþii lor se înfurie fãrã sã le pese de acestea, cãci ei nu înþeleg
cu adevãrat care este sensul propoziþiei:
„Bãrbaþii sunt proteguitori ai muierilor”
[Coran 4:34]
Adevãratul soþ musulman este blând ºi generos faþã de soþia
lui, însã în acelaºi timp se poartã cu mult respect ºi cu prietenele
ei credincioase. Se poartã aºa deoarece urmeazã exemplul
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
A’iºa a relatat: „O bãtrânã a venit la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi el i-a zâmbit plin de respect
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ºi a întrebat-o: «Ce faci? Ce-ai mai fãcut?» Ea a rãspuns: «Sunt
bine, fie ca tatãl ºi mama mea sã fie jertfiþi pentru tine, o, Trimis
al lui Allah.» Dupã ce ea a plecat, A’iºa a zis: «De ce ai
întâmpinat-o atât de cãlduros pe aceastã femeie, aºa cum nu mai
întâmpini pe nimeni altcineva?» Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a rãspuns: «Ea venea ºi ne
vizita când Khadija era în viaþã. Nu ºtii tu cã preþuirea legãturilor
de prietenie reprezintã o parte a credinþei?»”43
O soþie se poate mânia din multe motive ºi din aceastã
cauzã ea se distanþeazã de soþul ei, fãcându-l sã simtã cã e
supãratã. În aceastã situaþie, soþul musulman rãspunde cu
îngãduinþã ºi blândeþe, pe baza înþelegerii adânci pe care o are
despre psihologia ºi firea femeii, aºa cum obiºnuia Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – sã se poarte cu soþiile lui
atunci când ele erau supãrate pe el sau îl ocoleau întreaga zi,
pânã la cãderea nopþii.
’Umar ibn Al-Khattab – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Noi,
quraiºii, obiºnuiam sã avem control asupra femeilor noastre. Când
am venit în Medina, am gãsit un neam care se afla sub controlul
femeilor ºi femeile noastre au început sã înveþe de la ale lor. Eu
trãiam în Al-’Awali printre cei din neamul Umaiia ibn Zaid. Într-o
zi soþia mea s-a supãrat pe mine ºi s-a certat cu mine. Nu mi-a
plãcut asta, dar ea mi-a zis: «Nu-þi pace sã mã cert cu tine, nu?
Pe Allah, soþiile Profetului se ceartã cu el. Se supãrã pe el ºi îl
ocolesc întreaga zi, pânã la cãderea nopþii.» ªi atunci am mers
sã o vãd pe Hafsa ºi am întrebat-o: «Vã certaþi cu Profetul?» Ea
a zis: «Da!» Am întrebat-o: «Vã supãraþi pe el ºi îl ocoliþi întreaga
zi, pânã la cãderea nopþii?» Ea a zis: «Da!» Eu am spus: «Cea
care face asta e sortitã pieirii! Nu vã temeþi voi de mânia lui Allah
din pricina mâniei Profetului Sãu? Curând veþi fi osândite! Nu vã
certaþi cu Trimisul lui Allah ºi nu îi cereþi nimic. Cereþi-mi mie dacã
aveþi nevoie de ceva!» [Bukhari, Muslim, Tirmizi ºi Al-Nisa’i] ’Umar
43

Relatat de Al-Hakim în Al-Mustadrak; el a spus cã este sahih, potrivit lui
Bukhari ºi Muslim
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a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi
i-a povestit ce se întâmplase în casa sa ºi conversaþia pe care o
avusese cu Hafsa, iar Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a zâmbit.”
Bãrbatul musulman trebuie sã îºi dezvolte aceastã atitudine
îngãduitoare, urmând astfel exemplul Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în comportamentul pe care îl
adoptã ºi în faptele pe care le împlineºte. Atunci el va reprezenta
o dovadã vie cã islamul este religia unui mod înalt de viaþã, iar
sãrãcia, dezintegrarea, confuzia ºi neliniºtea de care suferã
indivizii, familiile ºi societãþile sunt provocate de ignoranþa omului
ºi de greºita interpretare a valorilor înalte promovate de islam.
Acestea sunt principii preþioase care dacã sunt adoptate de soþ
vor pune capãt certurilor de familie ºi vor aduce pace, stabilitate,
fericire ºi siguranþã în cãminul conjugal.
El este unul dintre cei mai de seamã soþi
Soþul musulman înþelept este unul dintre cei mai de seamã
soþi ºi este cel mai iubit de soþia credincioasã, neprihãnitã ºi
dreaptã, pentru cã el urmeazã cãlãuzirea islamicã.
Soþul înþelege prea bine firea ºi psihologia femeii ºi o
îndrumã întotdeauna pe calea cea dreaptã a islamului, care se
aflã în deplinã armonie cu adevãrata fire a omului. El recunoaºte
înclinaþiile, dorinþele ºi nevoile ei ºi încearcã sã creeze un echilibru
între ele ºi modul ideal de viaþã pe care îl doreºte de la ea, dar
în acelaºi timp el nu uitã nicio clipã cã ea a fost creatã dintr-o
coastã îndoitã, iar îndreptarea unei astfel de coaste este un lucru
imposibil.
El îºi înþelege soþia ºi îi respectã sentimentele
Adevãratul musulman îºi înþelege întotdeauna soþia ºi îi
respectã sentimentele. El nu îi criticã familia sau vreo altã rudã
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în faþa ei, din respect pentru sentimentele ei. De asemenea, ºi
ea îi respectã sentimentele ºi nu face ºi nici nu spune vreun lucru
care poate îndurera vreun membru al familiei lui.
El nu dezvãluie niciun secret pe care ea i l-a încredinþat,
deoarece nepãsarea în astfel de situaþii duce prea des la conflicte
între soþi ºi la distrugerea iubirii dintre ei. Adevãratul soþ musulman
este ocrotit de toate acestea, atâta timp cât continuã sã urmeze
cãlãuzirea islamicã.
El o ajutã sã compenseze pentru slãbiciunile ºi lipsurile
pe care ea le are
Musulmanul adevãrat încearcã sã compenseze lucrurile
care îi lipsesc soþiei lui, dacã simte cã ea are anumite lipsuri în
privinþa cunoaºterii sau a moravurilor. El face acest lucru în cel
mai blând mod posibil. Dacã întâlneºte din partea ei sfidare sau
nepãsare, el o îndreaptã pe drumul cel bun într-un mod inteligent,
blând, evitând sã o critice cu asprime sau sã îi facã reproºuri în
faþa oamenilor, indiferent de motiv. Pentru o femeie lucrul cel mai
dureros este atunci când o altã persoanã aude cum este dojenitã
sau este de faþã atunci când este certatã. Adevãratul musulman
este cel mai sensibil ºi mai respectuos faþã de sentimentele
celorlalþi.
El ºtie cum sã traseze un echilibru între mulþumirea
soþiei ºi comportamentul plin de respect faþã de mamã
Adevãratul soþ musulman se lasã condus de inteligenþã, de
îngãduinþã ºi de tãrie de caracter în modul în care se poartã atât
cu soþia, cât ºi cu mama sa, astfel încât le mulþumeºte pe
amândouã. Aºadar el nu poate fi neascultãtor faþã de mamã ori
aspru faþã de soþie. El recunoaºte drepturile mamei lui ºi se poartã
cu ea în cel mai frumos mod cu putinþã, însã în acelaºi timp
recunoaºte ºi drepturile pe care le are soþia sa. În vreme ce îºi
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împlineºte datoria pe care o are faþã de mamã ºi se îngrijeºte de
ea, el nu neglijeazã drepturile pe care le are soþia lui. Adevãratul
musulman poate sã facã acest lucru, atâta timp cât are cu
adevãrat conºtiinþa de Allah (adicã este evlavios) ºi urmeazã
cãlãuzirea ºi învãþãturile islamice, care le trateazã atât pe mamã,
cât ºi pe soþie cu nepãrtinire ºi le dãruieºte fiecãreia statutul
cuvenit.
El înþelege cu adevãrat care este rolul sãu de
„proteguitor” ºi ocrotitor al femeilor
Cu aceastã atitudine nobilã ºi cu aceastã purtare blândã,
soþul musulman câºtigã inima soþiei lui ºi astfel ea îl ascultã în
toate lucrurile. Bãrbatului musulman i-a fost dãruit rolul de
protector al femeilor, datoritã trãsãturilor care i-au fost insuflate
de islam, a însuºirilor ce i-au fost dãruite ºi a condiþiilor ºi limitelor
ce i-au fost impuse.
„Bãrbaþii sunt proteguitori ai muierilor, datoritã calitãþilor
deosebite cu care i-a dãruit Allah ºi datoritã cheltuielilor pe care
le fac din bunurile lor...”
[Coran 4:34]
Acest rol de „proteguitor” aduce ºi unele neplãceri, cãci îi
face pe bãrbaþi responsabili. Bãrbatul este în totalitate responsabil
pentru soþia lui: „Fiecare dintre voi este pãstor ºi fiecare este
responsabil pentru cei care se aflã în grija lui. Conducãtorul este
un pãstor, bãrbatul este un pãstor pentru familia sa, femeia este
pãstoriþã pentru casa soþului ºi pentru copii. ªi fiecare dintre voi
este un pãstor ºi fiecare dintre voi este responsabil pentru cei ce
se aflã în grija lui.” [convenit]
Aceastã responsabilitate se referã la fiecare individ din
societatea islamicã, în care fiecare este responsabil într-un fel sau
altul, deoarece, potrivit islamului, viaþa este o treabã serioasã ºi
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nu un lucru care poate fi tratat cu uºurinþã.
Aºa cum a poruncit o purtare bunã faþã de femei ºi le-a
înãlþat statutul, tot aºa islamul i-a poruncit femeii sã îºi înþeleagã
rolul pe care îl are în viaþã ºi sã rãmânã în limitele stabilite de
legile islamice (ºari’a), pentru ca astfel sã îºi poatã îndeplini mai
bine rolul ei în viaþã ca tovarãºã a bãrbatului în formarea unei
generaþii viitoare ºi a unei vieþi mai plãcute ºi mai fericite.
De asemenea, aºa cum islamul i-a cerut bãrbatului sã se
poarte frumos cu soþia ºi sã aibã grijã de ea aºa cum se cuvine,
tot aºa i-a poruncit femeii sã îi dea ascultare, atâta timp cât nu
depãºeºte limitele permise. Acest lucru este puternic accentuat,
aºa cum putem observa din cuvintele Profetului: „Dacã aº fi
poruncit cuiva sã se plece înaintea altcuiva, i-aº fi poruncit femeii
sã se plece înaintea soþului.”44
Cu adevãrat, el a spus cã de mulþumirea soþului depinde
intrarea ei în Paradis: „Femeia care moare ºi soþul ei este mulþumit
de ea va intra în Paradis.” [convenit]
El a asigurat-o pe femeia sfidãtoare, neascultãtoare cã
îngerii o vor blestema pânã ce se întoarce la soþul ei: „Dacã
femeia nu vine în patul soþului ei, îngerii o vor blestema pânã
dimineaþa.” [convenit]
Preocuparea islamului de a accentua rolul bãrbatului de
ocrotitor al femeii ºi de a întãri obligaþia ei de a-l asculta ºi de a-l
mulþumi se întinde pânã într-acolo încât ei i se interzice sã
posteascã ºi în alte luni decât în luna Ramadan sau de a primi
musafiri fãrã permisiunea lui: „Femeii nu i se permite sã posteascã
când soþul ei este de faþã fãrã permisiunea lui sau sã invite pe
cineva în casa lui fãrã permisiunea lui.” [convenit]
Islamul i-a dãruit soþului dreptul de protector al soþiei lui,
pentru ca el sã fie un bãrbat adevãrat care sã preia cârma familiei
sale ºi sã o conducã spre siguranþã ºi îndrumare. Islamul i-a
avertizat pe toþi bãrbaþii de încercãrile ºi ispitele femeilor, care pot
sã îi facã nepãsãtori ºi slabi, sã îºi neglijeze obligaþiile religioase,
44

Relatat de Tirmizi, care a spus cã este hasan sahih hadis.
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pânã într-acolo încât închid ochii la comportamentul ne-islamic
ºi îndãrãtnic al soþiilor lor. În acest caz, bãrbatul nu are niciun
cuvânt de spus: soþia lui controleazã totul în casã, astfel încât el
nu îndrãzneºte sã nu o asculte, sã o contrazicã sau sã îi refuze
vreo dorinþã.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a avut
dreptate atunci când a spus cã aceasta este cea mai grea
încercare sau ispitã cu care se poate înfrunta omul: „Nu va exista
ispitã mai grea pentru bãrbaþi dupã moartea mea decât ispita
femeilor.” [convenit]
Soþul musulman nu este deloc slab atunci când înfruntã
încercarea de a avea o soþie neascultãtoare, indiferent cât de greu
ar fi. Cu blândeþe, el o face sã înþeleagã cã, indiferent cât de mult
o iubeºte, îl iubeºte pe Allah ºi pe Profetul sãu mai mult ºi dorinþa
lui de a-L mulþumi pe Allah este mai puternicã decât sentimentele
pe care le are pentru ea.
„Spune: “Dacã pãrinþii voºtri, fiii voºtri, fraþii voºtri, soþiile
voastre, clanul vostru, bunurile pe care le-aþi dobândit, negoþul
de a cãrui lâncezire vã temeþi ºi locuinþele de care sunteþi
mulþumiþi vã sunt vouã mai scumpe decât Allah, decât Trimisul
Sãu ºi decât lupta pe calea Lui, atunci aºteptaþi-vã sã vinã Allah
cu porunca Sa!” Iar Allah nu cãlãuzeºte neamul de nelegiuiþi!”
[Coran 9:24]
În acest fel, îndãrãtnicia femeilor pe care o vedem în multe
dintre aºa-zisele cãmine musulmane va fi stârpitã odatã pentru
totdeauna. Bãrbatul care îºi vede soþia, fiicele ºi surorile ieºind
pe stradã fardate, cu capetele dezgolite ºi braþele goale, mai mult
dezvelite decât acoperite, ºi nu face nimic pentru a împiedica
aceastã nepãsare faþã de islam ºi-a pierdut cu siguranþã bãrbãþia,
a ieºit din rândurile islamului ºi a câºtigat mânia lui Allah. ªi nu
existã altã scãpare de aceastã stare grea în afarã de cãinþa
adevãratã care îl va trezi la realitate, îi va înapoia bãrbãþia ºi îl
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va aduce din nou pe calea cea dreaptã.
Islamul a stabilit anumite reguli pentru femei ºi a descris
tipul de îmbrãcãminte pe care sã îl poarte atunci când ies pe
stradã sau apar dinaintea bãrbaþilor ce nu le sunt mahram.
Aceastã îmbrãcãminte este cunoscutã sub numele de hijab
(veºmântul islamic). Femeia musulmanã ce a fost educatã în
adevãratul spirit al islamului ºi a crescut în acest mediu protector
acceptã de bunã voie hijab-ul, cu un adânc simþ de convingere,
ºtiind cã este de la Allah ºi cã nu este o tiranie folositã de bãrbaþi
pentru a le avea pe femei sub controlul lor ori un obicei inventat
în perioada lui Umawi (perioada Umaiadã), aºa cum pretind acei
neisprãviþi care nu au în acest sens nici cea mai micã dovadã
din Coran.
Conform unei relatãri de Bukhari, A’iºa – Pacea fie asupra
sa! – a zis: „Fie ca Allah sã aibã milã de femeile „emigrante”
(muhajir). Când Allah a revelat: „ºi sã-ºi coboare vãlurile peste
piepturile lor” [Coran 24:31], ele ºi-au rupt veºmintele ºi ºi-au
acoperit capetele ºi feþele cu acestea.” Conform unei alte relatãri
de Bukhari, A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „ªi-au luat
veºmintele ºi le-au rupt la colþuri, apoi ºi-au acoperit capetele ºi
feþele cu ele.”
Safiia bint ªaiba a zis: „Când ne aflam cu A’iºa, am vorbit
despre femeile din neamul Quraiº ºi despre virtuþile lor. A’iºa a
zis: «Femeile din Quraiº sunt virtuoase, însã pe Allah nu am vãzut
niciodatã pe cineva mai virtuos sau mai strict în aderarea la
Cartea lui Allah decât femeile din Ansar. Când a fost revelatã Sura
An-Nur: „ºi sã-ºi coboare vãlurile peste piepturile lor”, bãrbaþii
s-au îndreptat spre soþiile, fiicele, surorile ºi alte femei cu care
erau înrudiþi ºi le-au recitat aceste cuvinte. Dintre acestea, fiecare
femeie s-a ridicat, ºi-a luat veºmântul ºi s-a învelit cu el din
credinþã în ceea ce Allah a revelat».”45
Fie ca Allah sã se îndure de femeile Ansar: cât de puternicã
era credinþa lor ºi cât de neprefãcut era islamul lor! Cât de
45

A se vedea Fath al-Baari, comentariu la Sahih Al-Bukhari.
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minunatã a fost supunerea lor în faþa adevãrului când a fost
revelat! Orice femeie care are credinþã adevãratã în Allah ºi în
Trimisul Sãu nu poate decât sã urmeze exemplul acestor femei
virtuoase; ea însãºi trebuie sã poarte veºmântul specific islamului
fãrã sã o intereseze goliciunea ºi desfrâul din preajma ei. Îmi aduc
aminte de o tânãrã studentã care purta hijab-ul ºi a cãrei atitudine
a fost nu mai puþin de admirat decât cea a femeilor din Muhajirin
ºi Ansar – Allah sã fie mulþumit de ele! Când o ziaristã care vizita
Universitatea din Damasc a întrebat-o despre veºmântul islamic
(hijab) pe care îl purta ºi dacã nu cumva îi era prea cald, de vreme
ce soarele verii dogorea foarte tare, ea a rãspuns printr-un verset:
„Focul Gheenei este mult mai dogoritor!”
[Coran 9:81]
Fetele musulmane precum aceasta sunt cele care vor clãdi
cãmine ºi familii musulmane ºi vor da naºtere unor generaþii
virtuoase care vor umple societatea cu elemente constructive ºi
nobile. Astãzi, slavã lui Allah, sunt multe astfel de fete.
Musulmanul este responsabil pentru modul în care femeile
din familia lui respectã învãþãturile islamice referitoare la
comportamentul ce trebuie urmat atunci când ies în public ºi la
veºmântul islamic (hijab), ce reprezintã un semn distinctiv al femeii
musulmane. Ziua în care un soþ îºi lasã soþia sau mediul care îl
înconjoarã sã preia controlul asupra lui ºi se lipseºte de aceastã
lege islamicã fãrã sã fie capabil sã le þinã piept este ziua în care
îºi ia adio atât de la religia sa, cât ºi de la latura sa bãrbãteascã.
Responsabilitatea bãrbatului faþã de soþia lui nu se opreºte
la înfãþiºarea ei exterioarã, ci include ºi slãvirea (pe care ea o
înalþã spre Allah) ºi conduita ei. El este responsabil dacã ea
neglijeazã unele acte de slãvire ori nesocoteºte cu bunã ºtiinþã
îndatoririle ei faþã de Allah. El este responsabil pentru purtarea
ei bunã ºi pentru îndeplinirea îndatoririlor ei. Orice abatere din
partea ei va diminua bãrbãþia soþului ei, va împuþina credinþa lui
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ºi îi va deteriora rolul de protector cu care l-a onorat Allah.
Islamul le considerã pe femei o podoabã ce a fost
încredinþatã spre pãstrare soþilor. Din moment ce soþia este de
obicei influenþatã de soþ, el o poate lua cu el în Paradis ori o poate
conduce spre Iad. Din acest motiv Allah le-a poruncit credincioºilor
sã se apere atât pe ei, cât ºi pe familia lor de Foc ºi a zugrãvit o
imagine înfricoºãtoare ce înfãþiºeazã soarta crâncenã ce îi
aºteaptã dacã îºi nesocotesc responsabilitãþile pe care le au faþã
de soþiile ºi familiile lor ori dacã nu reuºesc sã le impunã sã
urmeze calea adevãrului:
„O, voi cei care credeþi! Pãziþi-vã pe voi înºivã ºi familiile
voastre de un Foc ale cãrui vreascuri sunt oamenii ºi pietrele ºi
peste care sunt îngeri neînduplecaþi ºi aspri, care nu se rãzvrãtesc
împotriva lui Allah în ceea ce le porunceºte ºi care fac ceea ce li
se porunceºte.”
[Coran 66:6]
Rolul pe care islamul l-a dãruit bãrbaþilor, de „proteguitori”
ai femeilor, nu poate fi îndeplinit aºa cum trebuie decât dacã soþul
este un adevãrat cap de familie. Soþul musulman nu îºi dovedeºte
bãrbãþia prin asprime, cruzime, violenþã ºi cuvinte aspre. Aºa
fãcea bãrbatul din perioada ignoranþei; în islam bãrbatul este cu
totul altfel. În islam, bãrbatul ideal înseamnã: personalitate
puternicã ºi plãcutã, atitudine nobilã, îngãduinþã ºi iertare a
greºelilor minore, puternicã aderare la legile lui Allah ºi fermitate
de a le aplica fiecãrui membru al familiei lui, o cârmuire
desãvârºitã în îndrumarea familiei lui spre adevãr, generozitate,
dar cu mãsurã, o înþelegere totalã a responsabilitãþilor pe care le
are pentru aceastã lume ºi pentru cea ce va sã vinã, o idee clarã
despre ceea ce înseamnã un cãmin musulman ideal. Acestea
sunt caracteristicile adevãratului musulman, aºa cum îºi doreºte
islamul ca el sã fie.
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Capitolul V
Musulmanul ºi copiii sãi
Introducere
Copiii sunt lumina ochilor unui bãrbat, izvor de mare bucurie
ºi tovãrãºie. Ei fac viaþa mai frumoasã ºi, dupã Allah, ei sunt cei în
care el îºi spune speranþele. Binecuvântarea lor aduce noroc,
îndurare ºi rãsplatã din belºug.
Pentru aceasta însã copiii trebuie sã aibã o educaþie bunã,
solidã, care sã îi facã respectuoºi, blânzi ºi o sursã de fericire. Dacã
copiii unui om au aceste calitãþi bune atunci ei vor fi cu adevãrat
bucurii în aceastã viaþã, aºa cum i-a descris Allah în Coran:
“Averea ºi copiii sunt podoaba vieþii celei lumeºti...”
[Coran 18:46]
Din acest motiv Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – se ruga pentru cei pe care îi iubea ca Allah sã le
dãruiascã din belºug bogãþie ºi copii. Anas – Pacea fie asupra
sa! – a relatat cã a intrat la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – împreunã cu mama ºi cu mãtuºa sa din partea
mamei. Profetul i-a condus în rugãciune, apoi s-a rugat (a fãcut
rugi) pentru ei. Umm Anas a zis: „O, Trimis al lui Allah, micul tãu
slujitor, roagã-te pentru el.” ªi atunci Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – s-a rugat pentru el, iar la
sfârºitul rugii a zis: „O, Allah, dãruieºte-i din belºug bogãþie ºi copii
ºi binecuvânteazã-l!” [Bukhari ºi Muslim]
Dacã pãrinþii neglijeazã însã educaþia copiilor, rezultatele vor
fi dezastruoase. Copiii lor vor fi o sursã de necazuri ºi griji constante,
ca sã nu mai vorbim de nopþi nedormite ºi zile pline de griji.
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El înþelege marea responsabilitate pe care o are faþã de
copiii sãi
Adevãratul musulman înþelege cã are o mare
responsabilitate faþã de copiii pe care i-a adus în aceastã lume,
aºa cum îi spune Coranul:
“O, voi cei care credeþi! Pãziþi-vã pe voi înºivã ºi familiile
voastre de un Foc ale cãrui vreascuri sunt oamenii ºi pietrele...”
[Coran 66:6]
El recunoaºte de asemenea responsabilitatea pe care
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a pus-o
pe umerii sãi: „Fiecare dintre voi este un pãstor ºi fiecare este
tras la rãspundere cu privire la turma sa. Califul este un pãstor
al oamenilor ºi va fi tras la rãspundere pentru supuºii sãi. Bãrbatul
este un ocrotitor al membrilor familiei lui ºi va fi întrebat de ei.
Femeia este ocrotitoarea gospodãriei bãrbatului ei ºi a copiilor
lui ºi va fi întrebatã despre acestea. Sclavul are grijã de averea
stãpânului sãu ºi va fi întrebat de acest lucru. Fiecare dintre voi
este un ocrotitor ºi fiecare dintre voi va fi întrebat de
responsabilitatea lui.” [convenit]
Islamul a pus povara responsabilitãþii pe umerii tuturor
oamenilor ºi nimeni nu este scutit de acest lucru. Mai întâi de
toate, pãrinþii au responsabilitatea de a le asigura copiilor o
puternicã educaþie islamicã, bazatã pe trãsãturile nobile despre
care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
mãrturisit cã a fost trimis sã le desãvârºeascã ºi sã le
rãspândeascã printre oameni: „Am fost trimis numai sã
desãvârºesc purtarea drept-credincioasã.”46
Nimic nu aratã mai mult însemnãtatea responsabilitãþii pe
care pãrinþii o au faþã de copii ºi îndatorirea lor de a le asigura o
46

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad, Imam Malik în Al-Muwatta’ ºi Imam
Ahmad în Al-Musnad.
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educaþie islamicã potrivitã decât pãrerea învãþaþilor cã fiecare
familie trebuie sã ia aminte la vorbele Profetului: „Învãþaþi-vã copiii
sã se roage atunci când au ºapte ani ºi obligaþi-i, dacã nu fac
asta, atunci când au zece ani.”47
Familia care cunoaºte acest hadis, însã nu îºi învaþã copiii
sã se roage atunci când ating vârsta de ºapte ani sau nu ezitã
chiar sã-i loveascã dacã nu fac acest lucru atunci când ajung la
zece ani, este o famile care nu a reuºit sã îºi împlineascã datoria
ºi ºi-a neglijat copiii. Aceºti pãrinþi sunt niºte pãcãtoºi care vor
rãspunde înaintea lui Allah pentru eºecul ºi neglijenþa lor.
Cãminul pãrintesc este primul mediu în care cresc aceºti
micuþi: este mediul în care se formeazã înclinaþiile, gesturile ºi
personalitãþile lor. Acest lucru explicã cât de important este rolul
pe care îl au pãrinþii în creºterea micuþilor lor ºi aratã faptul cã ei
trebuie sã acorde în egalã mãsurã atenþie sãnãtãþii lor fizice,
mentale ºi spirituale.
El se foloseºte de cele mai bune metode în creºterea
copiilor
Adevãratul pãrinte musulman – fie tatã, fie mamã –
cunoaºte psihologia copiilor lui ºi ºtie cum sã se poarte cu ei,
folosind cele mai bune ºi mai eficiente metode în ceea ce priveºte
creºterea ºi educaþia. El se face plãcut lor prin tot felul de metode
ºi se apropie de ei, þinând cont de vârsta ºi de nivelul lor
intelectual, aºa cã se joacã cu ei, îi laudã, glumeºte cu ei ºi le
spune cuvinte pline de iubire ºi grijã, cuvinte care îi fac fericiþi.
Astfel ei îl vor iubi ºi vor accepta cu nerãbdare indicaþiile lui. Atunci
când îl ascultã, îl ascultã din toatã inima, cãci existã o mare
diferenþã între ascultarea care este întemeiatã pe iubire, respect
ºi încredere ºi cea care este întemeiatã pe violenþã ºi cruzime.
Primul tip de ascultare este cel care dureazã, în timp ce ultimul
este superficial, nu are nicio bazã ºi se evaporã repede atunci
47

Relatat de Ahmad, Abu Dawud ºi Al-Hakim (isnad hasan).
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când violenþa ºi cruzimea ating un nivel extrem.
Unii oameni cred cã dacã tatãl se coboarã la nivelul copiilor
lui ºi este foarte apropiat de ei, atunci acest lucru va diminua în
ochii lor statului sãu de tatã ºi va submina eforturile lui în ceea
ce priveºte creºterea lor. Nimic nu poate fi mai departe de adevãr,
cãci acest gen de apropiere reprezintã metoda cea mai eficientã
de creºtere a copiilor, ºi aceastã metodã este susþinutã de experþi
moderni. Este de asemenea metoda susþinutã de Profet – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în urmã cu o mie cinci sute
de ani ºi doveditã de el atât în vorbe, cât ºi în fapte.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi
alinia pe ’Abdullah, ’Ubaidullah ºi Kuthayyir, fiii lui Al-’Abbas – Pacea
fie asupra sa! – ºi spunea: „Cui ajunge la mine primul îi voi da
asta ºi asta.” ªi ei se întreceau pânã la el ºi sãreau pe spatele ºi
pe pieptul lui, sãrutându-l.”48
Bukhari, în Al-Adab Al-Mufrad, ºi Tabarani au relatat de la
Abu Huraira cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – l-a luat pe Hasan sau pe Husain de mânã, apoi i-a
pus picioruºele pe laba piciorului sãu ºi i-a zis: „Urcã-te.”
Nu existã dovadã mai clarã care sã arate cugetul acestui
mare învãþãtor decât modul în care i-a cãrat pe Hasan ºi Husain.
S-a purtat cu ei cu iubire ºi grijã, stabilind astfel un exemplu pentru
taþii ºi bunicii de pretutindeni, indiferent de cât de mare le era
statutul sau influenþa, învãþându-i sã se poarte cu aceste tinere
vlãstare în cel mai blând ºi iubitor mod. Acest lucru se poate
vedea în hadis-ul relatat de Ahmad ºi Al-Nisa’i de la ªaddad:
„Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a ieºit
þinându-l pe Hasan sau Husain ºi când a venit sã conducã
rugãciunea, a pus copilul jos ºi a început rugãciunea. S-a
prosternat ºi a rãmas în acea poziþie mult timp. Mi-am ridicat capul
ºi l-am vãzut pe copil stând pe spatele sãu, aºa cã m-am întors
la prosternarea mea. Dupã ce a terminat rugãciunea, oamenii au
48

Relatat de Ahmad. Al-Hafiz a spus în Al-Tahdhib (8/421) cã ºirul de
transmiþãtori este mursal jayyid.
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zis: «O, Trimis al lui Allah, te-ai prosternat atât de mult!» El a zis:
«Bãiatul stãtea cãlare pe spatele meu ºi, pânã ce el nu s-a
sãturat, n-am dorit sã îl deranjez.»”49
Musulmanul trebuie sã aibã obiceiul sã se preocupe de
copiii lui, sã se poarte cu ei cu iubire ºi blândeþe, sã glumeascã
cu ei, atât cât poate ºi ori de câte ori are ocazia, aºa încât sã le
umple inimile de bucurie.
El îºi aratã iubirea ºi afecþiunea pe care le-o poartã
Una dintre îndatoririle pãrinteºti primare ale bãrbatului este
sã îºi arate iubirea, îngãduinþa ºi afecþiunea faþã de copiii sãi,
pentru ca ei sã creascã siguri de sine, optimiºti, cu o atitudine
pozitivã ºi cu o pãrere bunã despre ei înºiºi.
Compasiunea este o caracteristicã islamicã fundamentalã
ºi a fost una dintre cele mai evidente trãsãturi ale Profetului – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, aºa cum spune Anas: „Nu
am vãzut niciodatã pe nimeni cu mai multã compasiune pentru
copii decât Trimisul lui Allah. Fiul sãu, Ibrahim, se afla în grija unei
doici pe dealurile din jurul Medinei. El obiºnuia sã se ducã acolo
ºi noi mergeam cu el. El intra în casã, îºi lua copilul în braþe ºi îl
sãruta, apoi se întorcea.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – iubea
copiii musulmani atât de mult încât se juca cu ei. El se purta cu
ei cu compasiune ºi afecþiune. Anas a relatat: „Ori de câte ori
trecea pe lângã un grup de bãieþi, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – zâmbea blând ºi îi saluta.”
[convenit]
Un exemplu referitor la înþelepciunea Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – privind creºterea copiilor îl
constituie hadis-ul urmãtor: „Nu este de-al nostru cel care nu este
blând cu micuþii noºtri ºi nu recunoaºte drepturile bãtrânilor noºtri.”50
49
50

Relatat de Ahmad ºi Al-Nisa’i cu un sahih isnad.
Relatat de Ahmad ºi Al-Hakim (isnad sahih).
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Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a relatat: „Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a sãrutat pe Al-Hasan
ibn ’Ali, iar Al-Aqra’ ibn Habis a zis: «Am zece copii ºi niciodatã
nu l-am sãrutat pe niciunul dintre ei.» Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Celui care nu va arãta
îndurare nu i se va arãta îndurare.»” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, acest
mare învãþãtor, a cãutat întotdeauna sã insufle îndurarea ºi
compasiunea în inimile oamenilor, sã le trezeascã sentimente de
iubire ºi afecþiune, trãsãturi umane esenþiale.
Într-o zi, un beduin a venit ºi l-a întrebat pe Profet: „Îþi sãruþi
fiii? Noi nu facem asta.” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a zis: „Ce pot face pentru voi dacã Allah a îndepãrtat
de inimile voastre îndurarea?” [Bukhari ºi Muslim]
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a relatat: „Ori de câte ori
Fatima intra în camerã, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – se ridica, o saluta, o sãruta ºi îi oferea scaunul sãu,
iar ori de câte ori intra el în camerã, ea se ridica, îi lua mâna, îl
saluta, îl sãruta ºi îi oferea scaunul ei. Când venea la el în timpul
celei din urmã perioade de boalã, el o saluta ºi o sãruta.” [Bukhari
ºi Muslim]
În lumina acestei cãlãuziri, adevãratul musulman nu poate
fi aspru cu copiii sãi, nu poate sã se poarte cu ei într-un mod dur
sau rãutãcios, chiar dacã îi stã în fire sã fie îndârjit ºi rezervat,
deoarece religia lui, cu învãþãturile ºi cãlãuzirea ei, înmoaie inimile
ºi trezeºte sentimente de iubire ºi afecþiune. Aºadar copiii fac
parte din noi, aºa cum a spus poetul: „În ale noastre inimi copiii
noºtri sunt, / Pãºindu-ne alãturi pe acest pãmânt cãrunt. / O micã
adiere de i-ar atinge acum, / De-a noastrã îngrijorare n-am mai
dormi nicicum.”51
Pãrinþii trebuie sã fie pãtrunºi de iubire, afecþiune ºi grijã,
dispuºi sã facã sacrificii ºi tot ce le stã în putinþã pentru copiii lor.
51

Aceste versuri scrise de poetul Hittan Al-Mu’alli se gãsesc în ªarh Al-Hamasah
de Al-Tabrizi, 1/275.
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El cheltuieºte pentru ei cu mare plãcere ºi generozitate
Islamul nu se bazeazã numai pe instinctele pãrinþilor în ceea
ce priveºte îngrijirea copiilor, pentru cã uneori pãrinþii pot sã ezite
atunci când vine vorba sã renunþe la unele plãceri lumeºti de
dragul copiilor sau alteori timpurile grele ºi sãrãcia îi pot face sã
se plângã de greaua povarã a cheltuielilor. Din acest motiv islamul
întãreºte instinctele naturale ale pãrinþilor prin promiterea unei
mari rãsplãþi, care îi încurajeazã sã facã sacrificii ºi îi ajutã sã
îndure sãrãcia.
Umm Salama relateazã cã ea l-a întrebat pe Trimisul lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – dacã va avea
vreo rãsplatã pentru ceea ce a cheltuit pentru fiii lui Abu Salama,
cãci ei erau doar fiii lui ºi el a rãspuns: „Cheltuieºte pentru ei ºi
vei fi rãsplãtitã pentru ceea ce cheltuieºti.” [convenit]
Abu Mas’ud al-Badri – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Atunci
când un om cheltuieºte pentru familia sa cu intenþia de a-L
mulþumi pe Allah, acest lucru va fi socotit ca milostenie (sadaqa)
din partea lui.»” [convenit]
Islamul considerã cheltuiala fãcutã pentru soþie ºi copii ca
fiind cea mai bunã dintre cheltuieli, una dintre faptele care vor
aduce cele mai mari rãsplãþi. Acest lucru este adeverit de hadis-ul
în care Muslim a relatat de la Abu Huraira: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Dintre banii pe care îi
cheltuiþi pentru Allah, sau ca sã eliberaþi un sclav, sau ca
milostenie pentru un sãrman sau ca sã vã întreþineþi familia cei
care adunã cea mai mare rãsplatã sunt banii pe care îi cheltuiþi
pentru familia voastrã.»” [convenit]
Într-o altã relatare fãcutã de Muslim, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Cea mai minunatã
cheltuialã este cea pe care omul o face pentru familia sa, pentru
animalul pe care îl foloseºte în calea lui Allah ºi pentru tovarãºii
sãi în calea lui Allah.”
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Adevãratul musulman este fericit sã cheltuiascã pentru
familia sa, deoarece este sigur cã orice lucru pe care îl cheltuieºte
cu ei ºi cu alþii, cu intenþia de a-L mulþumi pe Allah, îi va aduce
rãsplatã, chiar de este ºi bucãþica de mâncare pe care o poate
ridica la gura nevestei lui într-un gest minunat de afecþiune. Acest
lucru este clar în hadis-ul relatat de Sa’d ibn Abu Waqqas – Pacea
fie asupra sa! –, în care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a zis: „Orice cheltuialã faci, prin care cauþi
mulþumirea lui Allah, îºi va avea rãsplatã, chiar ºi dacã pui un
dumicat de mâncare în gura nevestei tale.” [convenit]
Adevãratul musulman nu îºi poate pãrãsi copiii, lãsându-i
în sãrãcie ºi mizerie, atunci când aude cuvintele Profetului – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, ameninþându-i pe cei care
îºi nesocotesc responsabilitãþile pe care le au faþã de familiile lor
ºi avertizându-i cu cea mai grea pedeapsã ºi cel mai mare chin
în Ziua de Apoi: „Este mare pãcat ca un om sã încalce drepturile
celor ce se aflã în grija lui.” [Muslim, Abu Dawud, etc]
El nu face discriminãri între fiii ºi fiicele lui în ceea ce
priveºte afecþiunea ºi cheltuielile pe care le face
Unii oameni sunt dezamãgiþi atunci când au fete ºi îºi
doresc ca Allah sã le fi dãruit numai bãieþi. Aceºtia nu cunosc
marea rãsplatã pe care Allah a promis-o tatãlui cãruia i-au fost
dãruite fiice ºi care le acceptã, are grijã de ele, le oferã o educaþie
bunã ºi îºi aratã dragostea ºi afecþiunea pe care le-o poartã. Dacã
ar ºtii ei de rãsplata care îl aºteaptã pe tatãl de fete iubitor ºi
grijuliu, ar fi geloºi ºi ºi-ar dori ºi pentru ei acest lucru.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Pentru cel care are trei fiice ºi este rãbdãtor cu ele, le oferã
mâncare, apã ºi îmbrãcãminte din câºtigurile sale, ele vor fi pentru
el un scut care sã îl fereascã de Foc în Ziua Învierii.”52
Într-o altã relatare Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
52
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sã-l miluiascã! – a zis: „Cel care are trei fiice ºi le adãposteºte,
asigurându-le tot ce au nevoie ºi arãtându-le compasiune, va
merita cu siguranþã Paradisul.” Unul dintre oameni a întrebat: „Dar
dacã are doar douã, o, Trimis al lui Allah?” ªi el a zis: „Da, ºi
dacã are doar douã.”
Cum ar putea un om sã fie nemulþumit sã creascã fete ºi
sã cheltuiascã pentru ele, atunci când aude de rãsplãþile ºi
binecuvântãrile pe care i le-a promis Allah?
Islamul, aceastã religie practicã ce identificã realitãþile vieþii
oamenilor în toate timpurile ºi locurile, recunoaºte faptul cã o fiicã
poate sã divorþeze ºi sã se întoarcã în casa tatãlui ei ºi cã tatãl poate
sã se gãseascã într-o situaþie strâmtoratã, având un venit mic sau
alþi copii de care sã aibã grijã, aºa cã îi oferã liniºtea care îi va
mângâia sufletul sãu chinuit ºi îi va uºura situaþia. Islamul îi spune
acestui tatã cã orice lucru pe care îl cheltuieºte pentru fiica ce s-a
întors în casa lui reprezintã una dintre cele mai mari milostenii ºi una
dintre faptele care îl vor aduce mai aproape de Allah.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
spus lui Suraqa ibn Ju’ºam: „Sã îþi spun de cea mai mare formã
de milostenie?” El a zis: „Da, desigur, o, Trimis al lui Allah.”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„(Cheltuiala pe care o faci pentru) fiica ce s-a întors la tine ºi care
nu are altã sursã de venit.”53
Ce comparaþie poate fi fãcutã între imensa afecþiune ºi
iubire în care sunt crescuþi copiii din lumea musulmanã ºi viaþa
asprã pe care o îndurã copiii din Occident, unde atunci când un
copil, bãiat sau fatã, abia a ajuns la vârsta majoratului el pãrãseºte
casa pãrinteascã pentru a înfrunta greutãþile vieþii ºi a se lupta
sã îºi câºtige existenþa mai înainte de a fi pregãtit pentru acest
lucru sau de a fi avut parte de suficientã iubire ºi susþinere din
partea familiei? Existã o mare diferenþã între legile lui Allah, care
au venit sã aducã lumii fericire, ºi legile imperfecte fãcute de om
care nu au provocat decât suferinþã. Nu e de mirare cã în Occident,
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drept rezultat al acestor legi materialiste, vedem o puzderie de tineri
care trãiesc în promiscuitate ºi o mulþime de tinere mame nefericite,
necãsãtorite, al cãror numãr creºte zi de zi.
El este atent la orice lucru care i-ar putea influenþa
Tatãl musulman inteligent este foarte atent la tot ceea ce
are legãturã cu copiii lui. El ºtie ce citesc ei ºi ce scriu, hobby-urile
pe care ºi le-au ales ei sau pe care el i-a încurajat sã le urmeze,
fãrã ca ei sã realizeze însã acest lucru, prietenii cu care îºi petrec
cea mai mare parte a timpului ºi locurile pe care le frecventeazã
în timpul liber. El ºtie toate acestea fãrã ca proprii copii sã simtã
cã îi supravegheazã. Dacã vede vreun lucru nedorit în hobby-urile
pe care ei le au, în materialele pe care le citesc, etc sau dacã
vede cã îºi petrec timpul cu prieteni dubioºi, sau merg în locuri
nepotrivite, sau apucã obiceiuri proaste, cum ar fi fumatul, sau
îºi irosesc timpul ºi energia în jocuri interzise care îi învaþã sã se
obiºnuiascã doar cu lucruri mãrunte, el îi îndreaptã într-un mod
blând ºi înþelept ºi îi convinge sã se întoarcã pe drumul cel drept.
Fiecare copil se naºte într-o stare de „puritate înnãscutã”
(fitra – firea înnãscutã a omului) ºi pãrinþii sunt cei care îl fac sã
devinã evreu, creºtin sau mag, aºa cum a zis Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în relatarea autenticã
(sahih hadis) fãcutã de Bukhari. Aºadar responsabilitatea pe care
o au pãrinþii faþã de creºterea unui copil ºi formarea personalitãþii
acestuia este clarã.
Cãrþile pe care copiii le citesc trebuie sã le lãrgeascã
orizontul, sã le formeze o personalitate frumoasã, oferindu-le cele
mai bune exemple pe care ei sã le urmeze; acestea nu trebuie sã
le corupã minþile sau sã stingã flacãra bunãtãþii din sufletele lor.
Hobby-urile pe care le au trebuie sã dezvolte aspectele
pozitive ale firii copilului, sã le formeze bunul gust ºi sã nu le
încurajeze tendinþele negative. Prietenii trebuie sã fie dintre cei
care îi þin numai pe drumul cel drept ºi îi conduc spre Paradis, ºi
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nu dintre cei care îi stricã ºi îi conduc spre Iad. Cât de mulþi
oameni nu au fost aduºi de prieteni în pragul pieirii, în timp ce
taþii lor nu aveau nici cea mai micã idee de ce se întâmplã cu
copiii lor! Cât de înþelepte sunt cuvintele poetului ’Adiyi ibn Zaid
al-’Ibaadi referitor la prieteni: „Dacã vã aflaþi printre oameni,
faceþi-vã prieteni pe cei mai buni dintre ei. Nu vã împrieteniþi cu
cei de spiþã joasã, ca nu cumva sã ajungeþi la fel de josnici ca ei.
Nu întrebaþi de un om, ci întrebaþi de prietenii lui, cãci fiecare om
e influenþat de prieteni.”54
Musulmanul adevãrat se intereseazã de cãrþile ºi de
revistele pe care copiii lui le citesc, de hobby-urile pe care le au,
de ºcoalã, de profesori, de cluburile în care se duc ºi de celelalte
interese, precum ºi de toate lucrurile care pot avea impact asupra
personalitãþii, minþii, sufletului ºi credinþei lor. El trebuie sã intervinã
ori de câte ori este necesar, fie sã-i încurajeze, fie sã le interzicã
un lucru, pentru ca educaþia copiilor sã nu fie afectatã de
imoralitate sau de boalã.
Din acest motiv putem explica succesul pe care îl au unele
familii în creºterea copiilor ºi eºecul pe care îl suferã altele. Primul
tip de familie simte responsabilitatea pe care o are faþã de copii
ºi se îngrijeºte de ei aºa cum se cuvine, astfel cã aceºti copii aduc
bine atât pentru familie, cât ºi pentru comunitate în general; cel
de-al doilea tip de familie nu simte aceastã responsabilitate, aºa
cã îºi neglijeazã copiii ºi copiii aduc rãu pentru familie, dar ºi
pentru societate în general, o sursã de suferinþã atât în timpul vieþii
lor, cât ºi dupã moarte. Allah a grãit adevãrul:
„…Voi aveþi printre soaþele voastre ºi printre copiii voºtri un
vrãjmaº! Deci fiþi cu grijã de ei!”
[Coran 64:14]
Copiii nu s-ar fi întors împotriva pãrinþilor, dacã pãrinþii ar fi
mers pe drumul cel drept, ar fi recunoscut responsabilitãþile pe
54
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care le au faþã de copiii lor ºi ºi-ar fi îndeplinit îndatoririle aºa cum
trebuie.
El se poartã la fel cu toþi copiii sãi
Un element de înþeleaptã creºtere este ca pãrinþii sã se
poarte cu toþi copiii la fel ºi sã nu favorizeze în niciun fel pe
vreunul dintre ei în defavoarea celorlalþi. Copilul care simte cã este
tratat corect ºi în acelaºi fel ca fraþii sãi va creºte având o pãrere
bunã despre el, nu se va simþi în niciun fel inferior faþã de ceilalþi,
nu îºi va urî fratele ºi nici nu va fi mãcinat de gelozie, ci va fi
mulþumit, îngãduitor, blând ºi iubitor faþã de ceilalþi. Acest lucru îl
cere islamul de la pãrinþi ºi aºa le porunceºte sã facã.
Bukhari ºi Muslim au relatat de la Al-Nu’man ibn Baºir: „Tata
m-a adus la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
ºi a zis: «I-am dat acestui fiu un slujitor de-al meu.» Profetul –
Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a întrebat: «I-ai dat
fiecãruia dintre copiii tãi acelaºi lucru?» El a zis: «Nu.» Profetul
i-a zis: «Atunci ia-þi slujitorul înapoi.»”
Potrivit unei alte relatãri Nu’man a zis: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a întrebat: «Ai fãcut acelaºi
lucru pentru toþi copiii tãi?» A zis (tatãl meu): «Nu.» Atunci Profetul
a zis: «Teme-te de Allah ºi poartã-te la fel cu toþi copiii tãi.» ªi
atunci tatãl meu a mers ºi ºi-a luat înapoi darul.”
Într-o a treia relatare: „Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a întrebat: «O, Baºir, mai ai ºi alþi copii?» El a
zis: «Da.» Profetul a întrebat: «Vei face un dar asemãnãtor
fiecãruia dintre ei?» El a zis: «Nu.» Atunci Profetul a spus: «Nu-mi
cere sã fiu martor la acest lucru, pentru cã nu vreau sã fiu martor
la nedreptate.» Apoi a adãugat: «Nu þi-ai dori ca toþi copiii tãi sã
te trateze cu acelaºi respect?» A zis (Baºir): «Ba da, bineînþeles.»
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a spus:
«Atunci nu face asta.»” [convenit]
Aºadar musulmanul care se teme de Allah se poartã cu toþi
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copiii sãi în acelaºi mod, nu favorizeazã pe niciunul în detrimentul
celorlalþi atunci când le oferã daruri sau cheltuieºte cu ei. În acest
fel, cu toþii se vor ruga pentru el, îl vor iubi ºi se vor purta cu
blândeþe ºi respect.
El le insuflã copiilor un caracter bun ºi un
comportament ales
Atunci când inimile copiilor sunt pline de mulþumire ºi
bunãtate, tatãl poate sã îi ridice la un nivel de înalte învãþãturi
morale ºi nobile virtuþi umane. Aºadar el le insuflã cele mai bune
calitãþi, cum ar fi iubirea pentru ceilalþi, ajutorarea celor nevoiaºi,
pãstrarea legãturilor de rudenie, respectarea bãtrânilor, duioºia
pentru cei mici, împlinirea faptelor bune ºi judecata dreaptã. O
persoanã nu poate sã dãruiascã ceea ce nu are. Dreptate a avut
cel care a zis: „Virtutea vine de la Allah ºi buna creºtere vine de
la pãrinþi.”55
Pãrintele musulman înþelept înþelege psihologia copiilor sãi
ºi ºtie cum sã le insufle înþelepciune ºi purtãri alese, folosind în
acest sens cele mai bune metode, ca de exemplu: constituie
pentru ei un bun exemplu, se coboarã la nivelul lor, se poartã
frumos cu ei, îi încurajeazã, îi sfãtuieºte, le corecteazã greºelile
ºi este blând, îngãduitor, iubitor ºi corect. Este blând cu ei, fãrã
a fi însã prea îngãduitor, ºi este exigent, fãrã a fi prea aspru. Astfel
copiii vor creºte într-o atmosferã plinã de grijã, compasiune ºi
afecþiune, care nu poate sã dea naºtere decât unor copii grijulii,
iubitori, loiali ºi drepþi, cu o personalitate puternicã, copii ce sunt
dispuºi sã dãruiascã ºi sã îºi ducã pe umeri responsabilitãþile.
Acesta este standardul pe care îl ating familiile care îºi cresc copiii
dupã principiile islamice ºi dupã învãþãturile din Coran:
„Aceasta este Legea lui Allah! ªi cine are o lege mai bunã
decât Allah?! Noi Lui Îi suntem slujitori!”
[Coran 2:138]
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Capitolul VI
Musulmanul ºi rudele lui
Arham
Bunãtatea, respectul ºi purtarea frumoasã a unui musulman
nu se limiteazã numai la pãrinþii, soþia ºi copiii lui, ci se extinde ºi
la rudele lui, deoarece el trebuie sã se poarte cu toate rudele lui
bine.
În Coran, cuvântul folosit este „arham” (literal înseamnã
„pântece”) ºi se referã la acele persoane cu care un om se
înrudeºte prin sânge, indiferent dacã sunt sau nu moºtenitorii lui.
Perspectiva islamicã asupra legãturilor de rudenie
Islamul a recunoscut legãturile de rudenie într-un mod total
diferit de celelalte religii ºi doctrine, deoarece islamul îi îndeamnã
pe musulmani sã pãstreze legãturile de rudenie ºi îi condamnã
pe cei care rup aceste legãturi.
Nu existã dovadã mai mare pentru a accentua poziþia pe
care o ocupã legãturile de rudenie în islam decât ilustraþia vie pe
care a zugrãvit-o Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! –, care a descris rudenia (rahm) ca situându-se în
vasta sferã a creaþiei ºi cãutând adãpost la Allah ca nu cumva
sã fie desfãcutã. Allah a rãspuns rugãciunii ei, având grijã de cei
ce pãstreazã legãturile de rudenie ºi rupând legãtura cu cei ce
rup legãturile de rudenie.
Acest lucru se vede în relatarea autenticã (sahih hadis)
oferitã de Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! –, care a spus cã
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Allah
a creat universul ºi, când a sfârºit, legãtura de rudenie (rahm) s-a
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ridicat ºi a zis: «În locul acesta caut adãpost la Tine de toþi cei
care mã distrug (care desfac legãturile de rudenie).» Allah a zis:
«Ai fi mulþumitã dacã Eu voi avea grijã de aceia care au grijã de
tine ºi voi rupe legãtura cu aceia care te rup pe tine?» Ea a zis:
«Da, aº fi!» Allah a grãit: «Atunci rugãciunea þi-e ascultatã
[aceasta este starea ta].»” [convenit]
Apoi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a zis: „Recitaþi, dacã doriþi:
„ªi dacã vã întoarceþi voi, nu s-ar putea sã semãnaþi voi
stricãciune pe pãmânt ºi sã rupeþi legãturile voastre de rudenie?
/ Aceºtia sunt cei pe care i-a blestemat Allah ºi i-a fãcut pe ei
surzi ºi le-a orbit vederile lor.”
[Coran 47:22,23]
Multe versete din Coran amintesc adesea de locul pe care
îl ocupã în islam legãtura de rudenie. Musulmanii sunt îndemnaþi
sã pãstreze aceste legãturi, sã recunoascã drepturile pe care le
impune legãtura de rudenie ºi sã evite sã le desfacã; sunt de
asemenea avertizaþi sã nu se foloseascã abuziv de ele. Unul
dintre aceste versete este:
„Fiþi cu fricã de Allah în numele cãruia vã conjuraþi [unii pe
alþii] ºi [fiþi cu fricã de ruperea] legãturilor de rudenie...”
[Coran 4:1]
Acest verset îi porunceºte omului ca, înainte de toate, sã
aibã fricã de Allah, apoi sã respecte legãturile de rudenie, imediat
dupã evlavie (taqua), pentru a scoate în evidenþã importanþa lor.
Pentru musulmanul adevãrat, faptul cã legãtura de rudenie
este adesea menþionatã în legãturã cu credinþa în Allah ºi cu
purtarea frumoasã faþã de pãrinþi este de ajuns pentru a confirma
statutul ºi importanþa acesteia:
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„ªi Domnul tãu a orânduit sã nu-L adoraþi decât pe El ºi sã
vã purtaþi frumos cu pãrinþii voºtri...”
[Coran 17:23]
„ªi dã-i celui care þi-e rudã ceea ce i se cuvine, ca ºi
sãrmanului ºi cãlãtorului de pe drum [aflat la nevoie], însã nu risipi
peste mãsurã”
[Coran 17:26]
„Adoraþi-L pe Allah ºi nu-I asociaþi Lui nimic! Purtaþi-vã bine
cu pãrinþii, cu rudele, cu orfanii, cu sãrmanii, cu vecinul apropiat
ºi cu vecinul strãin, cu tovarãºul de alãturi, cu cãlãtorul de pe
drum ºi cu cei stãpâniþi de mâinile voastre drepte, cãci Allah nu-i
iubeºte pe cel trufaº ºi pe cel lãudãros!”
[Coran 4:36]
Aºadar, pe scara relaþiilor dintre oameni, purtarea bunã faþã
de rude se situeazã cu o treaptã mai jos decât purtarea bunã faþã
de pãrinþi, aºa cum se spune în Coran. Pornind de aici, bunãtatea
ºi respectul se extind aºa încât sã îi împresoare pe toþi acei
membri nevoiaºi din vasta familie umanã. Acest lucru se potriveºte
firii omului, cãci omul are tendinþa sã se poarte frumos mai întâi
cu cei care îi sunt mai apropiaþi; acesta se potriveºte de
asemenea cu sistemul islamic de organizare socialã ºi îndatoriri
reciproce, care vizeazã înainte de toate familia, apoi se extinde
cãtre rude, apoi, spre întreaga societate, într-un spirit de
îngãduinþã ºi prietenie care face viaþa mai plãcutã ºi mai frumoasã
pentru omenire.
Pãstrarea legãturilor de rudenie reprezintã unul dintre
principiile majore ale islamului, unul dintre fundamentele pe care
aceastã religie le-a susþinut încã din prima zi în care Trimisul lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a început sã
predice mesajul cu care a fost trimis. Aceasta este una dintre
caracteristicile legii islamice. Acest lucru reiese clar din
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îndelungatele tratative purtate de Abu Sufian cu Hercule. Când
împãratul l-a întrebat pe Abu Sufian: „Ce vã porunceºte Profetul
vostru sã faceþi?”, el a rãspuns: „El ne-a spus: «Slãviþi-L pe Allah
ºi nu îi faceþi Lui asociaþi. Lepãdaþi-vã de religia strãmoºilor
voºtri.» Ne-a spus sã ne rugãm, sã spunem numai adevãrul, sã
fim cinstiþi ºi sã pãstrãm legãturile de rudenie.” [convenit]
Pãstrarea legãturilor de rudenie este socotitã a fi una dintre
trãsãturile de bazã ale acestei religii, împreunã cu credinþa
monoteistã în Allah, stabilirea rugãciunilor, aderarea la credinþã
ºi neprihãnire. Abu Sufian a considerat acest lucru ca fiind o
trãsãturã distinctivã a islamului, atunci când a rãspuns la
întrebãrile lui Hercule, care era nerãbdãtor sã înþeleagã chiar de
prima datã islamul.
Într-un hadis de ’Amr ibn Abasah, care cuprinde multe dintre
învãþãturile de bazã ale islamului, el a zis: „L-am întâlnit pe Profet
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în Mecca (la
începutul Profeþiei) ºi l-am întrebat: «Ce eºti tu?» El a zis:
«Profet.» Eu am întrebat: «Ce este un profet?» El a zis: «Allah
m-a trimis pe mine.» Am întrebat: «Cu ce anume te-a trimis El?»
A zis: «M-a trimis sã pãstrez legãturile de rudenie, sã distrug idolii
ºi sã propovãduiesc cã Allah este Unul ºi El nu are niciun
asociat...»” [Muslim]
În acest rezumat referitor la cele mai importante trãsãturi
islamice, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a dat în mod evident întâietate pãstrãrii legãturilor de rudenie ºi
a menþionat acest lucru printre caracteristicile de bazã ale
credinþei. Acest lucru indicã statutul înalt pe care ele îl ocupã în
aceastã religie pe care Allah a revelat-o ca o îndurare pentru lumi.
Izvoarele islamice ating dimensiuni foarte mari pentru a
încuraja pãstrarea legãturile de rudenie ºi avertizeazã împotriva
desfacerii acestora. Abu Aiub Al-Ansari – Pacea fie asupra sa! –
a spus: „Un bãrbat a zis: «O, Trimis al lui Allah, spune-mi o faptã
bunã care îmi va asigura drumul spre Paradis!» Profetul a zis:
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«Slãveºte-L pe Allah ºi nu-I face Lui asociaþi, împlineºte
rugãciunile zilnice, plãteºte dania (zakat) ºi pãstreazã legãturile
de rudenie.»” [convenit]
Pãstrarea legãturii de rudenie apare în acelaºi context cu
slãvirea lui Allah, credinþa în unicitatea Sa absolutã, împlinirea
rugãciunilor zilnice ºi plãtirea daniei (zakat). Aºadar este una
dintre cele mai importante fapte bune care vor asigura intrarea
în Paradis ºi salvarea de Focul Iadului.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Cel care doreºte ca
belºugul sãu sã se înmulþeascã ºi viaþa sa sã se prelungeascã
trebuie sã pãstreze legãturile de rudenie.»” [convenit]
Aºadar, este o binecuvântare pentru cel care pãstreazã
legãturile de rudenie, o binecuvântare care va influenþa atât
belºugul sãu, cât ºi viaþa sa: belºugul sãu se va înmulþi ºi el va
duce o viaþã lungã ºi binecuvântatã.
Ibn ’Umar obiºnuia sã spunã: „Viaþa i se va prelungi, averea
i se va înmulþi ºi familia îl va iubi ºi mai mult pe cel care se teme
de Domnul sãu ºi pãstreazã legãturile de rudenie.”56
Aºa cum am vãzut, pãstrarea legãturilor de rudenie aduce
binecuvântare în bunãstarea ºi viaþa lui, aduce îndurarea lui Allah
în aceastã lume ºi în cea ce va sã vinã ºi îi face pe oameni sã îl
iubeascã ºi sã îl aprecieze. La polul opus, desfacerea legãturilor
de rudenie îi va aduce lui nenorociri ºi suferinþã, îi va aduce
nemulþumirea lui Allah ºi a oamenilor ºi îl va þine departe de
Paradis în Ziua de Apoi. Pentru un asemenea bãrbat este destulã
suferinþã atunci când aude cuvintele Profetului: „Cel ce desface
legãturile de rudenie nu va intra în Paradis.” [convenit]
Chiar ºi mai rea pentru el este vestea cã prezenþa lui va
face ca îndurarea lui Allah sã fie refuzatã grupului în care se aflã
el, aºa cum se spune în hadis-ul citat de Al-Baihaqi în Shu’ab
al-Iman: „Îndurarea nu se va coborî asupra unui neam în care
se aflã unul care desface legãturile de rudenie.”
56

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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De aceea, marelui companion al Profetului, Abu Huraira, nu
îi plãcea sã se roage la Allah într-o adunare în care se afla o
persoanã care desfãcuse legãturile de rudenie, pentru cã acest
lucru împiedica pogorârea îndurãrii ºi ascultarea rugii. Într-o
adunare, într-o noapte de joi, el a zis: „Îl îndemn pe cel care a
desfãcut legãturile de rudenie sã se ridice ºi sã plece.” Nu s-a
ridicat nimeni pânã nu a repetat acest lucru de trei ori. Atunci un
tânãr s-a ridicat ºi a mers sã vadã o mãtuºã din partea tatãlui cu
care nu mai vorbise de doi ani. Când a intrat, ea a zis: „O, fiu al
fratelui meu, ce te aduce la mine?” El a zis: „L-am auzit pe Abu
Huraira spunând cutare lucru.” Ea i-a zis: „Întoarce-te la el ºi
întreabã-l de ce a spus asta.” A zis (Abu Huraira): „L-am auzit pe
Profet spunând: «Faptele fiilor lui Adam sunt arãtate lui Allah în
fiecare searã de joi, în noaptea de dinainte de vineri, ºi faptele
celui ce desface legãturile de rudenie nu sunt acceptate.»”57
Musulmanul care sperã sã câºtige mulþumirea Domnului
sãu ºi sã obþinã în Ziua de Apoi izbãvirea de pãcate va fi puternic
zguduit de veºtile care reies din aceste scrieri, ºi anume cã
desfacerea legãturilor de rudenie va face ca îndurarea sã fie
îndepãrtatã de el ºi ruga (du’a) sã nu îi fie ascultatã. Sã se afle
într-o astfel de situaþie va fi o sursã de mare suferinþã pentru el,
sã împlineascã fapte care nu îi sunt de niciun folos, sã caute mila
Domnului sãu ºi sã nu o primeascã. Este de neînchipuit ca un
adevãrat musulman sã desfacã vreodatã legãturile de rudenie.
Desfacerea legãturilor de rudenie reprezintã un pãcat pe
care bãrbatul musulman a cãrui inimã este umplutã de adevãrata
cãlãuzire, de dorinþa de a se supune lui Allah ºi de a câºtiga
mulþumirea Sa nu îl va sãvârºi niciodatã, pentru cã acesta este
unul dintre pãcatele despre care Allah a spus cã vor aduce
pedeapsa. Cu adevãrat, este unul dintre pãcatele pentru care
Allah îl va pedepsi pe cel ce se face vinovat de el atât în aceastã
lume, cât ºi în cea de apoi, aºa cum se afirmã în hadis-ul: „Nu
existã pãcat mai îngrozitor pentru care Allah va grãbi pedeapsa
57

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad ºi de Ahmad în Al-Musnad.
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celui ce-l sãvârºeºte în aceastã lume – în afarã de ceea ce îl
aºteaptã în Ziua de Apoi – decât asuprirea celorlalþi ºi desfacerea
legãturilor de rudenie.”58
Asuprirea celorlalþi ºi desfacerea legãturilor de rudenie sunt
asemãnãtoare. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – le-a menþionat pe amândouã în acest hadis, pentru
cã desfacerea legãturilor de rudenie reprezintã un fel de asuprire,
o fãrãdelege, ºi ce asuprire poate fi mai rea decât desfacerea
relaþiilor cu propria rudã ºi întreruperea legãturilor de iubire ºi
afecþiune?
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
descris asuprirea ce cade asupra legãturilor de rudenie atunci
când acestea sunt desfãcute: „Legãtura de rudenie (rahm)
reprezintã o relaþie unitã ce vine de la Allah, Cel Milostiv
(Al-Rahman).59 Ea spune: «O, Stãpâne! Am fost asupritã, o,
Stãpâne al meu! Am fost desfãcutã.» El rãspunde: «Ai fi mulþumitã
dacã voi rupe legãtura cu cel ce te rupe pe tine ºi voi avea grijã
de cel ce are grijã de tine?»” [Bukhari]
Allah a ridicat statutul legãturii de rudenie ºi l-a cinstit prin
derivarea numelui ei, „rahm”, dintr-unul din propriile Lui nume,
Al-Rahman, pentru cã El a grãit: „Eu sunt Al-Rahman (Cel
Milostiv) ºi eu am creat rahm (legãtura de rudenie) ºi am derivat
acest nume din numele Meu. De cel ce are grijã de ea, voi avea
Eu grijã, iar pe cel ce o va desface, îl voi pãrãsi.”60
Aceste scrieri ne aratã clar cã acela care pãstreazã
legãturile de rudenie se va bucura de dulcea rãcoare a îndurãrii
lui Allah, însã celui care desface aceste legãturi i se va refuza
aceastã rãcoare ºi el va fi pãrãsit ºi abandonat.

58

Relatat de Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmizi ºi Ibn Majah, cu un sahih isnad.
Aceastã legãturã este mult mai clarã în limba arabã, pentru cã rahm (legãtura
de rudenie) ºi Al-Rahman (Cel Milostiv) provin din aceeaºi rãdãcinã.
(traducãtorul)
60
Un hadis qudsi relatat de Al-Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad ºi de Ahmad, Abu
Dawud ºi Al-Tirmizi.
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Bãrbatul musulman pãstreazã legãturile de rudenie,
conform învãþãturilor islamice
Bãrbatul musulman pãstreazã legãturile de rudenie ºi nu
lasã niciodatã ca preocupãrile lumeºti, averea, soþia sau copiii sã
îi abatã atenþia sã pãstreze legãtura cu rudele sale, sã le
cinsteascã ºi sã le ajute. Prin acest lucru el urmeazã învãþãturile
islamice care stabilesc aceste legãturi ºi le aranjeazã în ordinea
prioritãþii ºi a gradului de rudenie, începând cu mama, apoi cu
tatãl ºi apoi cu celelalte rude, de la cele mai apropiate pânã la
cele mai depãrtate. Un bãrbat a venit la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi a întrebat: „O, Trimis al lui
Allah, cine meritã mai mult tovãrãºia mea?” El a zis: „Mama ta,
mama ta, mama ta, apoi tatãl tãu, apoi cele mai apropiate rude
ale tale.” [convenit]
Bãrbatul musulman câºtigã douã rãsplãþi atunci când se
poartã cu rudele lui cu blândeþe ºi respect: o rãsplatã pentru
menþinerea legãturii ºi o altã rãsplatã pentru milostenie. Acest
lucru îl încurajeazã ºi mai mult sã dãruiascã rudelor, dacã ele au
nevoie. Prin acest lucru, el va câºtiga douã rãsplãþi de la Allah ºi
va câºtiga de asemenea afecþiunea rudelor sale. Aºa i-a încurajat
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – pe
musulmani în hadis-ul relatat de Zainab Az-Zaqafiia, soþia lui
’Abdullah ibn Mas’ud – Pacea fie asupra sa! –, care a spus cã
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „O,
femeilor, oferiþi milostenie, chiar dacã e vorba de câteva bijuterii
de-ale voastre.” Ea a zis: „M-am întors la ’Abdullah ibn Mas’ud
ºi i-am zis: «Eºti un bãrbat cu puþinã avere ºi Profetul ne-a
poruncit sã oferim milostenie, aºa cã mergi ºi-l întreabã dacã
mi-e permis sã-þi fac þie milostenie. Dacã este, aºa voi face, iar
dacã nu, voi oferi milostenie altcuiva.» ’Abdullah a zis: «Ba nu,
du-te tu ºi întreabã!» Aºa cã m-am dus ºi am gãsit la uºa
Profetului o femeie dintre „ajutoare” (Ansar) care dorea sã întrebe
acelaºi lucru. Ne era prea ruºine sã intrãm, din respect, ºi atunci
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Bilal a ieºit ºi noi l-am rugat: «Du-te ºi spune-i Trimisului lui Allah
cã sunt la uºã douã femei care întreabã dacã le este permis sã
le ofere milostenie (sadaqa) soþilor lor ºi orfanilor care se aflã în
grija lor. Însã nu-i spune cine suntem.» Atunci Bilal a intrat ºi i-a
transmis Profetului acest mesaj. El a întrebat: «Cine sunt?» Bilal
a zis: «O „ajutoare” (Ansar) ºi Zainab». Profetul a întrebat: «Care
Zainab?» Bilal a zis: «Soþia lui ’Abdullah.» Profetul a zis: «Ele vor
avea douã rãsplãþi: rãsplata pentru pãstrarea legãturii ºi rãsplata
pentru dãruirea milosteniei.»” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã vorbeascã despre importanþa purtãrii frumoase faþã
de rude cu fiecare ocazie pe care o avea. Atunci când versetul
„Voi nu veþi ajunge la [adevãrata] evlavie decât dacã veþi face
daruri din ceea ce vã este drag...” [Coran 3:92] a fost revelat, Abu
Talha a mers la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ºi a zis: „O, Trimis al lui Allah, Allah spune: Voi nu
veþi ajunge la [adevãrata] evlavie decât dacã veþi face daruri din
ceea ce vã este drag. [Coran 3:92] ªi cea mai dragã proprietate
a mea este Bairaha (o livadã de curmali), pe care acum o donez
ca milostenie pentru Allah, cu speranþa cã voi obþine rãsplatã de
la El. O, Trimis al lui Allah, foloseºte-o dupã cum þi-e voia.” Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Prea bine!
Ai fãcut cel mai bun târg pentru proprietatea ta. Am auzit ce ai
spus ºi cred cã ar trebui sã o împarþi între rudele tale.” Abu Talha
a zis: „Aºa am sã fac, o, Trimis al lui Allah!” El a împãrþit-o între
rudele lui ºi verii din partea tatãlui. [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
aruncat o privire spre trecut ºi a reamintit cã legãturile de rudenie
existau cu secole în urmã, aºa cum este consemnat în hadis-ul
lui Muslim: „Veþi cuceri Egiptul ºi când îl veþi cuceri, purtaþi-vã bine
cu locuitorii, pentru cã ei au protecþie (dhimma) ºi legãturi de
rudenie (rahm).” Sau a zis: „...protecþie ºi legãturi prin cãsãtorie
(sihr).”
Învãþaþii au explicat cã în acest context rahm (legãtura de
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rudenie) se referã la Hajar, mama lui Ismail, iar sihr (legãtura
prin cãsãtorie) se referã la Maria, mama fiului Profetului, Ibrahim
– ambele erau din Egipt.
Adevãratul musulman recunoaºte bucuros drepturile pe
care le au rudele sale ºi îºi îndeplineºte nerãbdãtor datoria de a
se purta cu blândeþe ºi de a pãstra legãtura cu ele.
El pãstreazã legãturile chiar ºi cu rudele lui care nu sunt
musulmane
Îngãduinþa islamului atinge un prag atât de înalt, încât
porunceºte sã se menþinã legãturile de rudenie, chiar dacã rudele
nu sunt musulmane. ’Abdullah ibn ’Amr ibn Al-’Aas – Pacea fie
asupra sa! – a zis: „L-am auzit pe Profet spunând în public: «Cei
din familia lui Abu cutare nu îmi sunt prieteni, cãci prieteni îmi sunt
Allah ºi drept-credincioºii. Dar aceºtia au legãturi de rudenie cu
mine, pe care eu le voi recunoaºte ºi le voi pãstra.»” [convenit]
Când versetul: „ªi sã-i previi tu pe oamenii care-þi sunt cei
mai apropiaþi!” [Coran 26:214] a fost revelat, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a convocat pe cei din Quraiº.
Ei s-au adunat ºi s-a adresat lor atât în general, cât ºi în special:
„O, neam Ka’b ibn Lu’aii, salveazã-te de Foc! O, neam Murra ibn
Ka’b, salveazã-te de Foc! O, neam ’Abd ªams, salveazã-te de
Foc! O, neam ’Abd Manaf, salveazã-te de Foc! O, neam Haºim,
salveazã-te de Foc! O, neam ’Abdul Muttalib, salveazã-te de Foc!
O, Fatima, salveazã-te de Foc! Nu pot sã fac nimic ca sã vã apãr
de pedeapsa lui Allah, dar între noi existã legãturi de rudenie pe
care le voi recunoaºte ºi le voi pãstra.” [Muslim]
Inima musulmanului tresaltã de iubire ºi purtare bunã faþã
de rude, chiar dacã acestea nu sunt musulmane. Expresia
nobilului Profet, „dar între noi existã legãturi de rudenie pe care
le voi recunoaºte ºi le voi pãstra (ad litteram: „le voi umezi”)”, este
un exemplu de elocvenþã arabã, o metaforã prin care legãtura
de rudenie (rahm) este asemãnatã cu pãmântul care este „irigat”
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de pãstrarea ei, astfel încât produce roade ale iubirii ºi puritãþii.
Dacã este desfãcutã, ea [legãtura] devine neroditoare ºi produce
numai urã ºi duºmãnie. Adevãratul musulman se aflã în relaþii
bune cu toatã lumea ºi este plãcut de toatã lumea, pentru cã în
el se vãd trãsãturile minunate pe care le întruchipeazã.
Din acest motiv, ’Umar nu a vãzut nimic rãu în a dãrui un
veºmânt pe care i-l trimisese Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – fratelui sãu vitreg (prin mamã), care era
politeist. [Bukhari ºi Muslim]
Aºa cum am vãzut deja, islamul ne încurajeazã sã ne
purtãm frumos ºi respectuos faþã de pãrinþi, chiar dacã ei sunt
politeiºti, ºi acum vedem cã ne îndeamnã sã ne purtãm la fel ºi
cu rudele noastre, chiar dacã ele nu sunt musulmane. Acest lucru
indicã îngãduinþa islamului, lucru deloc surprinzãtor atunci când
vedem cuvintele pe care Allah le-a grãit cãtre Profetul Sãu: „ªi
Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare pentru lumi.” [Coran
21:107] ºi spusele Profetului: „Cu adevãrat am fost trimis sã
desãvârºesc purtarea bunã.” [Malik, Al-Muwatta]
El înþelege ce înseamnã pãstrarea legãturilor de rudenie
Pentru adevãratul musulman, pãstrarea legãturilor de
rudenie reprezintã una dintre învãþãturile credinþei lui. Nu
înseamnã doar cheltuirea unor bani – ci înseamnã mult mai mult
decât atât. Aceste legãturi sunt întãrite prin cheltuirea unor sume
pentru rudele nevoiaºe, prin vizite care consolideazã aceastã
legãturã, rãspândind bunãtate ºi iubire reciprocã, printr-o povaþã
dezinteresatã, printr-o vorbã bunã faþã de rude, printr-un salut
rostit cu un zâmbet pe chip ºi o atitudine blândã ºi prin alte fapte
bune care vor umple inimile de iubire ºi vor întãri legãturi de ajutor
reciproc între rude. Aceasta a fost povaþa Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – care i-a îndemnat pe
musulmani sã pãstreze legãturile de rudenie chiar ºi prin cele mai
simple mijloace: „Pãstreazã legãtura de rudenie chiar ºi numai
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cu un simplu salut (spunând „As-Salaam Aleikum!”)”61
El pãstreazã legãturile de rudenie chiar dacã rudele lui
nu fac acest lucru
Adevãratul musulman pãstreazã legãturile de rudenie, chiar
dacã rudele lui nu fac acest lucru, deoarece acela care pãstreazã
aceastã legãturã numai de dragul lui Allah ºi ca supunere faþã
de cele mai de seamã învãþãturi islamice nu se aºteaptã sã fie
tratat de rudele lui la fel de bine cum le trateazã el.
El pãstreazã întotdeauna legãturile de rudenie, indiferent
dacã rudele lui fac sau nu acest lucru, pentru a le da rudelor sale
un exemplu în ceea ce priveºte modul în care islamul i-a modelat
pe oameni ºi i-a fãcut nobili ºi buni. Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a întãrit acest mesaj atunci
când a zis: „Cel care menþine legãtura cu rudele sale numai
pentru cã acestea menþin legãtura cu el nu menþine cu adevãrat
legãtura de rudenie. Cel care menþine cu adevãrat aceste legãturi
este cel care face acest lucru chiar ºi atunci când rudele desfac
legãtura.” [Bukhari]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
oferit o povaþã care face ca inima aceluia care încearcã sã
pãstreze legãturile de rudenie, însã primeºte în schimb numai un
tratament urât, sã fie pãtrunsã de o atitudine de blândeþe, rãbdare,
iertare ºi îngãduinþã. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a afirmat cã Allah este alãturi de cel care se poartã
frumos cu rudele lui, însã nu are parte de acelaºi tratament, ºi a
zugrãvit o imagine înfricoºãtoare despre pedeapsa care cade
asupra celor ce nu recunosc faptele bune ºi nu pãstreazã
legãturile de rudenie. Un bãrbat a venit la Trimisul lui Allah – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi a zis: „O, Trimis al lui
Allah, am rude cu care încerc sã pãstrez legãtura, dar care mã
resping. Mã port frumos cu ele, dar ele mã asupresc. Eu sunt
61
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rãbdãtor ºi bun cu ele, dar ele mã insultã.” Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dacã eºti aºa cum spui,
Allah te va sprijini atâta timp cât vei continua sã faci aºa.” [Muslim]
ªi cât de mult îl sprijinã ºi îl susþine Allah pe cel care suportã
din partea rudelor lui un tratament urât, ca rãspuns la eforturile
lui de a pãstra legãturile cu ele. Allah îi umple inima de rãbdare,
pentru a tolera tratamentul lor necuviincios ºi îi dãruieºte putere,
pentru a-ºi menþine aceastã atitudine nobilã. Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a asemuit pãcatul ce cade
asupra acelor nerecunoscãtori cu inima de piatrã cu suferinþa ce
cade asupra celui care mãnâncã pãmânt încins, drept pedeapsã
cã s-a purtat urât cu persoana blândã, generoasã, care cautã sã
împlineascã ceea ce este bine.
Aºadar, adevãratul musulman pãstreazã legãturile de
rudenie în orice situaþie, cãutând întotdeauna sã câºtige
mulþumirea Domnului sãu, ridicându-se mai presus de acele
insulte nesãbuite ºi purtãri urâte care pot interveni uneori între
rude ºi refuzând sã se scufunde în lucruri neînsemnate care
ocupã minþile necugetate ºi îi mânie pe oameni. Adevãratul
musulman ºtie foarte bine aceste lucruri ºi el nu va permite
niciodatã ca treburile mãrunte sã îi afecteze relaþia pe care o are
cu rudele sale sau sã îi modifice comportamentul pe care îl are
faþã de ele. El îºi aminteºte cuvintele Profetului: „Legãtura de
rudenie (rahm) este atârnatã de tronul lui Allah ºi spune: «Pe cel
ce mã susþine, Allah îl va susþine, ºi pe cel ce mã distruge, Allah
îl va distruge.»” [convenit]
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Capitolul VII
Musulmanul ºi vecinii lui
El este cel mai bun dintre oameni în modul în care se
poartã cu vecinii lui
Musulmanul care cunoaºte foarte bine învãþãturile religiei
lui este cel mai bun dintre oameni în modul în care se poartã cu
vecinii lui ºi este cel mai respectuos, mai blând ºi mai atent faþã
de ei.
El cunoaºte foarte bine învãþãturile islamice referitoare
la tratamentul bun faþã de vecini
El cunoaºte foarte bine învãþãturile islamice care se referã
la vecini ºi statutul mãreþ pe care îl ocupã ei pe scara relaþiilor
interumane, statut care nu a fost niciodatã egalat de o altã religie
sau doctrinã mai înainte sau dupã islam.
În Coran, Allah a poruncit în mod clar un comportament
frumos faþã de vecini:
„Adoraþi-L pe Allah ºi nu-I asociaþi Lui nimic! Purtaþi-vã bine
cu pãrinþii, cu rudele, cu orfanii, cu sãrmanii, cu vecinul apropiat
ºi cu vecinul strãin, cu tovarãºul de alãturi, cu cãlãtorul de pe
drum ºi cu cei stãpâniþi de mâinile voastre drepte...”
[Coran 4:36]
„Vecinul apropiat” este acela cu care o persoanã are legãturi
de rudenie sau de religie; „vecinul strãin” este acela cu care nu
existã astfel de relaþii ºi „tovarãºul de alãturi” este un prieten, un
coleg sau un tovarãº de drum.
119

MUSULMANUL SI
, VECINII LUI
Toþi cei care au locuinþa în vecinãtatea casei voastre au
drepturi de vecini asupra voastrã, chiar dacã nu existã legãturi
de rudenie sau de religie între voi. Aceastã cinste pe care islamul
le-o acordã vecinilor este un exemplu de îngãduinþã.
Existã multe relatãri ale Profetului – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – în care se îndeamnã la un comportament
frumos faþã de vecini în general, indiferent de relaþia de rudenie
sau de religie, ºi în care se afirmã importanþa relaþiei de vecinãtate
în islam.
De exemplu: „Gavriil (Jibril) a îndemnat atât de mult la o
purtare bunã faþã de vecini, încât am crezut cã va include vecinii
printre moºtenitori.” [convenit]
Islamul acordã un statut atât de înalt vecinilor, încât atunci
când Gavriil a vorbit din nou despre importanþa bunei purtãri faþã
de ei, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
crezut cã va ridica vecinii la nivelul de rudenie ºi le va acorda
drepturi similare de moºtenire.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
urmat porunca lui Gavriil ºi i-a încurajat pe musulmani sã îºi
cinsteascã vecinii ºi sã se poarte frumos cu ei. În cuvântarea pe
care a þinut-o în timpul pelerinajului de adio, în care a fãcut un
rezumat al celor mai importante puncte din învãþãturile sale, el
nu a uitat sã pomeneascã ºi de vecini ºi a accentuat atât de mult
drepturile acestora încât înþeleptul companion al Profetului, Abu
Umama, s-a gândit de asemenea cã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi va face pe vecini moºtenitori:
„L-am auzit pe Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – spunând în timp ce stãtea pe cãmila lui în timpul
pelerinajului de adio: «Vã poruncesc sã vã purtaþi bine cu vecinii!»
ºi a accentuat acest lucru atât de mult, încât m-am gândit cã avea
sã le acorde lor drepturi de moºtenire.”62
Purtarea bunã faþã de vecini ºi evitarea unei purtãri
necuviincioase faþã de ei este un lucru atât de important încât
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Allah l-a descris ca pe unul dintre semnele ce aratã credinþa
adevãratã în Allah ºi în Ziua de Apoi: „Cel ce crede în Allah ºi în
Ziua de Apoi sã se poarte frumos cu vecinii, cel ce crede în Allah
ºi în Ziua de Apoi sã-ºi cinsteascã oaspetele, cel ce crede în Allah
ºi în Ziua de Apoi sã grãiascã adevãrul sau dacã nu, sã tacã.”
[convenit]
Potrivit unei relatãri de Bukhari, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Cel ce crede în Allah ºi
în Ziua de Apoi sã nu îl deranjeze sau sã îi facã rãu vecinului
sãu...”
Adevãratul musulman este îngãduitor faþã de vecinul sãu
Nu este de mirare atunci cã bãrbatul musulman care este
cãlãuzit cu adevãrat de religia lui este îngãduitor faþã de vecinul
sãu ºi este smerit ºi blând în modul în care se poartã cu el. El
nu îl împiedicã sã se foloseascã sau sã se bucure de casa lui,
aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a spus: „Nimeni sã nu interzicã vecinului sãu sã îºi punã grinda
în peretele sãu.” [convenit]
El iubeºte pentru vecinul sãu ceea ce iubeºte ºi
pentru el
Musulmanul care este cãlãuzit de religia sa este înþelegãtor,
prevãzãtor ºi ºtie cum sã comunice. El este sensibil faþã de
vecinul sãu ºi împarte cu el bucuriile ºi necazurile. El iubeºte
pentru vecinul sãu ceea ce iubeºte ºi pentru el, urmând
învãþãturile Profetului: „Niciunul dintre voi nu crede cu adevãrat
pânã ce nu iubeºte pentru fratele sãu ceea ce iubeºte pentru el.”
[convenit]
Într-o relatare fãcutã de Muslim de la Anas, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Pe Cel în Mâna
Cãruia se aflã sufletul meu, niciun rob nu crede cu adevãrat pânã
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nu iubeºte pentru vecinul sãu (ori, a spus el, pentru fratele sãu)
ceea ce iubeºte ºi pentru el.”
Adevãratul bãrbat musulman nu uitã sã se gândeascã ºi la
vecinii sãi pe care îi poate deranja mirosul de mâncare sau grãtar
care vine dinspre locuinþa lui, miros care le poate provoca o
senzaþie de foame, mai ales dacã ei sunt sãraci ºi nu îºi pot
permite sã cumpere multã mâncare. Printre ei se pot afla ºi copii
mici, orfani, vãduve sau oameni în vârstã. Adevãratul musulman
este întotdeauna atent la spiritul de responsabilitate socialã pe
care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a
insuflat în sufletul musulmanilor, prin cuvintele pe care i le-a spus
lui Abu Dharr: „O, Abu Dharr, dacã faci vreo fierturã, adaugã mai
multã apã ºi ai grijã ºi de vecinul tãu.” [Muslim]
Potrivit unei alte relatãri, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dacã faceþi vreo fierturã, adãugaþi mai
multã apã, apoi gândiþi-vã la vecinii voºtri ºi trimiteþi-le ºi lor o
porþie.” [Muslim]
Conºtiinþa nu îl va lãsa pe musulman sã nesocoteascã
sãrãcia ºi greutãþile vecinului sãu, în timp ce el duce o viaþã
liniºtitã ºi îmbelºugatã. Cum ar putea el sã nesocoteascã diferenþa
dintre el ºi vecinul sãu, atunci când cuvintele Profetului – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi rãsunã în urechi: „Acela
care mãnâncã pânã se saturã, în timp ce vecinul de lângã el este
flãmând ºi el ºtie acest lucru, nu crede în mine.”63
„Nu este credincios cel care se saturã, în timp ce vecinul
sãu este flãmând.”64
Suferinþa care învãluie omenirea din cauza lipsei de
învãþãturi ºi obiceiuri islamice
Aºa cum ne dãm seama, suferinþa care a învãluit întreaga
63

Relatat de Tabarani ºi al-Bazzar, cu un hasan isnad.
Relatat de Tabarani ºi Abu Ya’la; bãrbaþii care au relatat sunt demni de
încredere (thiqat).
64

122

BÃRBATUL MUSULMAN
omenire a survenit din cauza lipsei unor adevãraþi musulmani în
poziþii de mare influenþã ºi autoritate ºi din cauzã cã adevãratele
principii islamice au fost înfrânte de sistemul înapoiat fãcut de om,
sistem care nu a adus altceva decât suferinþã, sãrãcie, exploatare,
foamete ºi goliciune, într-o vreme în care omenirea a cucerit
spaþiul, a lansat rachete ºi sateliþi ºi a dus oameni pe lunã.
Organizaþiile internaþionale din domeniul agriculturii ºi alimentaþiei
ataºate de Naþiunile Unite au anunþat în anul 197565 cã între
douãzeci ºi o sutã de milioane de oameni în Africa ºi Asia se
confruntau cu posibilitatea de a muri de foamete în urmãtorii
câþiva ani, iar dacã se permitea ca aceastã situaþie sã continue
era foarte posibil ca trei milioane de oameni sã moarã în fiecare
sãptãmânã, în timp ce între patru sute ºaizeci ºi un milion de
oameni sã sufere de malnutriþie.
În acelaºi an, agenþiile de presã au relatat povestea unei
tinere europene care se oferise voluntarã sã lucreze ca infirmierã
în unele regiuni din Africa în care oamenii sufereau de malnutriþie
cronicã. Ea a suferit o cãdere nervoasã severã dupã ce a asistat
la o luptã sângeroasã dintre niºte copii africani, care din cauza
foamei s-au bãtut cu sãlbãticie pentru o bucatã de mango. Lupta
nu s-a încheiat decât atunci când unul dintre copii i-a scos un
ochi celuilalt. Niciunul dintre copii nu avea mai mult de opt ani.
Foametea a provocat de asemenea multe cazuri de orbire, din
cauza lipsei constante de vitamine. Copiii sunt atât de slãbiþi încât
aratã ca niºte schelete. Ei au o rezistenþã foarte micã la boli ºi
se aflã cu adevãrat în ghearele morþii.
Într-o vreme în care foametea pune stãpânire pe Africa ºi
Asia, vedem cã Occidentul, naþiunile bogate care constituie numai
20% din populaþia lumii, însã deþin 80% din averea lumii, atinge
praguri nebuneºti pentru a pune stãpânire pe aceastã avere. În
anul 1975, Brazilia a ars mii de tone de cafea, Uniunea
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Europeanã, aºa cum este cunoscutã în prezent, a cheltuit
cincizeci de milioane de dolari pentru a distruge surplusul de
mâncare ºi de produse agricole. America îºi plãteºte anual
fermierii cu trei mii de milioane de dolari chiar dacã nu produc
nimic – ºi asta numai ca sã menþinã preþurile în magazinele din
întreaga lume la un nivel ridicat. Fermierii americani au ucis zeci
de mii de viþei ºi i-au îngropat, pentru a þine preþurile la carne la
un nivel ridicat, când în acelaºi an zeci de mii de oameni au murit
de foame în Africa, Asia ºi America de Sud.
Ce diferenþã imensã existã între cultura umanã a islamului,
care nu îl lasã pe sãrman sã sufere din cauza mirosului de
mâncare ce vine dinspre locuinþa unui vecin înstãrit, pentru cã
acest lucru îi poate agrava foamea, ºi cultura materialistã a
Occidentului, care ameninþã milioane de oameni cu moartea de
foamete. Cât de nefericiþi sunt aceia care încearcã sã urmeze
sisteme materialiste, Orientul sau Occidentul, cãci ei se scufundã
orbeºte în perioada întunecatã a ignoranþei (perioada de dinainte
de islam). Cât de mare este responsabilitatea musulmanilor de a
fi purtãtorii torþei aprinse dintr-un copac binecuvântat, care singurã
poate sã risipeascã întunericul ignoranþei, sã lumineze inimile ºi
minþile ºi sã aducã din nou omenirea spre cãlãuzire, siguranþã ºi
prosperitate.
Musulmanul se poartã cu vecinul sãu în cel mai bun
mod posibil
Musulmanul care înþelege învãþãturile religiei lui se grãbeºte
sã se poarte cu vecinul sãu în cel mai bun mod posibil. Nimic nu
este prea neînsemnat atunci când vine vorba de respectarea
vecinului sãu, cum ar putea socoti unii oameni necugetaþi – ei
pot considera cã un anume lucru este prea neînsemnat ca sã fie
dãruit drept cadou unui vecin ºi atunci nu îl mai dãruiesc,
lipsindu-se atât pe ei, cât ºi pe vecinii lor de mult bine.
Acest lucru a fost accentuat de Profet – Allah sã-l
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binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – mai ales în cazul femeilor, cãci
multe dintre ele poate sunt prea sfioase pentru a oferi un mic
cadou unei vecine: „O, musulmanelor, sã ºtiþi cã pânã ºi copitele
unei oi pot fi date în dar vecinelor voastre (nu este un dar prea
mic).” [convenit]
„O copitã de oaie” se referã la un lucru nesemnificativ, dar
care este mai bun decât nimic, ºi nicio femeie nu trebuie sã
considere cã vreun cadou nu meritã sã fie dãruit vecinei sale.
Allah a grãit:
„Cel care a fãcut un bine cât un grãunte de colb, îl va vedea”
[Coran 99:7]
ªi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
zis: „Salvaþi-vã de Foc, fãcând milostenie chiar ºi cu o jumãtate
de curmalã.”
Dar hadis-ul de mai înainte, care de obicei este pus în
practicã, poate fi de asemenea considerat cã înseamnã cã acela
care primeºte darul nu trebuie sã îl nesocoteascã. Atunci înþelesul
este acesta: „Nicio vecinã nu trebuie sã ia în derâdere cadoul
primit de la o altã vecinã, chiar de este ºi o copitã de oaie. Mai
degrabã, ea trebuie sã îi mulþumeascã, pentru cã aceastã
mulþumire dã naºtere la prietenie ºi încurajeazã sprijinul ºi ajutorul
reciproc; asta, în afarã de faptul cã a mulþumi oamenilor pentru
un favor anume este o regulã de bazã a islamului, pe care Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a încurajat-o din
rãsputeri: «Cel care nu mulþumeºte oamenilor nu mulþumeºte lui
Allah.»”66
Generozitatea lui este îndreptatã atât spre vecinii sãi
musulmani, cât ºi spre cei care nu sunt musulmani
Adevãratul musulman nu se poartã frumos doar cu vecinii
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care se înrudesc cu el sau care sunt musulmani, ci se poartã la
fel ºi cu vecinii care nu sunt musulmani, astfel încât cãlãuzirea
îngãduitoare a islamului sã se reverse asupra tuturor oamenilor,
indiferent de rasã sau de religie. Eminentul companion ’Abdullah
ibn ’Amr l-a întrebat pe slujitorul sãu, dupã ce acesta a înjunghiat
o oaie: „I-ai dat o bucatã de carne ºi vecinului nostru evreu?
L-am auzit pe Profet spunând: «Gavriil (Jibril) a îndemnat atât
de mult la o purtare bunã faþã de vecini, încât am crezut cã
va include vecinii printre moºtenitori.»” [convenit]
Oamenii Cãrþii au trãit printre musulmani timp de secole,
având încredere cã atât ei, cât ºi cinstea, averea ºi credinþa lor
se aflau în siguranþã ºi bucurându-se de relaþii foarte bune de
vecinãtate, de un tratament bun ºi de libertatea de a se închina.
O mãrturie în acest sens se gãseºte, ºi în prezent, în existenþa
unor biserici strãvechi, aflate pe vârfuri de munte, înconjurate de
mii de musulmani care au respectat bunãstarea vecinilor lor evrei
ºi creºtini, urmând astfel învãþãturile din Coran:
„Allah nu vã opreºte sã faceþi bine acelora care nu au luptat
împotriva voastrã, din pricina religiei, ºi nu v-au alungat din
cãminele voastre, [ba din contrã] sã fiþi foarte buni ºi drepþi, cãci
Allah îi iubeºte pe cei drepþi.”
[Coran 60:8]
El începe cu vecinul a cãrui locuinþã este cea mai
apropiatã de a lui
Adevãratul bãrbat musulman nu uitã care este sistemul
exact pe care islamul l-a stabilit atunci când a hotãrât purtarea
bunã faþã de vecini. Islamul l-a învãþat sã dea prioritate celor care
se aflã cel mai aproape de casa lui, apoi celui de lângã aceºtia,
ºi aºa mai departe. Se ia în calcul ºi gradul de apropiere al
vecinilor ale cãror case sunt una lângã alta, unde adesea se pot
ivi diverse neînþelegeri, precum ºi importanþa menþinerii prieteniei
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ºi armoniei.
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „O, Trimis al lui Allah,
eu am doi vecini. Cãruia dintre ei sã-i ofer un dar?” El a zis: „Celui
a cãrui uºã este mai apropiatã de a ta.” [Bukhari]
Companionii Profetului cunoºteau prea bine învãþãturile
islamice referitoare la purtarea faþã de vecini ºi nu se grãbeau
sã se poarte frumos cu vecinii care aveau locuinþele mai
îndepãrtate, pânã când nu se îngrijeau de cei care se aflau în
apropierea casei lor. Referitor la acest lucru, Abu Huraira – Pacea
fie asupra sa! – a spus: „El nu începe cu vecinul a cãrui locuinþã
este mai îndepãrtatã mai înainte de a se îngriji de cel a cãrui
locuinþã se aflã mai aproape. El acordã atenþie celui a cãrui
locuinþã este mai aproape, înainte de a acorda atenþie celui care
are locuinþa mai îndepãrtatã.”67
Acest sistem de prioritãþi care priveºte purtarea bunã faþã
de vecini nu înseamnã cã bãrbatul musulman trebuie sã
nesocoteascã vecinii care se aflã la o distanþã mai mare de casa
lui. Toþi cei care se aflã în jurul casei lui sunt consideraþi a fi vecinii
lui ºi de aceea el se bucurã de drepturile pe care le are un vecin.
Din acest motiv, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – i-a încurajat pe oameni sã aibã grijã de cei mai
apropiaþi vecini, deoarece cu aceºtia ei intrã de obicei în legãturã.
Adevãratul musulman este cel mai bun vecin
Comportamentul frumos faþã de vecini este adânc întipãrit
în conºtiinþa musulmanului ºi reprezintã una dintre trãsãturile care
îl deosebesc cel mai mult în faþa lui Allah ºi a altor oameni,
deoarece adevãratul musulman care a crescut ori a fost modelat
de islam ºi care ºi-a însuºit învãþãturile sale nu poate decât sã
fie cel mai bun dintre tovarãºi ºi cel mai bun dintre vecini. El este
cel pe care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
l-a descris astfel: „Cel mai bun dintre tovarãºi în faþa lui Allah este
67
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cel care este cel mai bun cu tovarãºul sãu ºi cel mai bun dintre
vecini în faþa lui Allah este cel care este cel mai bun cu vecinul
sãu.”68
Aºadar islamul îl socoteºte pe vecinul bun, a cãrui prezenþã
reprezintã o sursã de liniºte ºi siguranþã, ca pe una dintre bucuriile
vieþii musulmane. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – l-a cinstit pe vecinul bun prin faptul cã l-a descris a
fi unul dintre stâlpii de fericire în viaþa unui musulman: „Printre
lucrurile care îl fac fericit în aceastã viaþã pe musulman se numãrã
vecinul drept-credincios, casa spaþioasã ºi armãsarul bun.”69
Înaintaºii drept-credincioºi au preþuit vecinii buni atât de mult
încât au considerat cã a avea un vecin bun este o binecuvântare.
Într-o poveste care reflectã acest lucru se spune cã vecinul lui
Sa’id ibn Al-’Aas dorea sã îºi vândã casa cu o sutã de mii de
dirhami ºi i-a spus cumpãrãtorului: „Acesta este preþul casei, dar
ce veþi da ca sã-l aveþi pe Sa’id drept vecin?” Când Sa’id a auzit
acest lucru, i-a trimis vecinului sãu preþul pe casã ºi i-a spus sã
rãmânã acolo.
Acesta este statutul de care se bucurã vecinul în islam!
Aceasta este atitudinea ºi purtarea unui bun vecin musulman! Dar
ce se spune despre vecinul rãu?
Vecinul rãu
A avea un vecin rãu este un lucru îngrozitor ºi bãrbatul
musulman nu se poate gândi la acest lucru fãrã sã se înfioare ºi
fãrã sã fie cuprins de teamã, dezgust ºi groazã.
Vecinul rãu este cel care nu are parte de binecuvântarea
credinþei
Vecinul rãu este o persoanã care este lipsitã de
68
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binecuvântarea credinþei, care este cea mai mare binecuvântare
pe care Creatorul a pogorât-o asupra creaþiei Sale. Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a vorbit fãrã echivoc de
pierderea acestei mari binecuvântãri atunci când a zis: „El nu
crede. El nu crede. El nu crede.” Oamenii au întrebat: „Cine, o,
Trimis al lui Allah?” El a zis: „Cel din cauza ale cãrui rãutãþi vecinul
sãu nu se simte în siguranþã.” [convenit]
Într-o relatare de Muslim, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Nu va intra în Paradis cel din cauza
ale cãrui rãutãþi vecinul sãu nu se va simþi în siguranþã.”
Cât de mare trebuie sã fie nelegiuirea pe care o sãvârºeºte
vecinul rãu, dacã purtarea urâtã faþã de vecinul sãu îl lipseºte de
binecuvântarea credinþei ºi nu i se acordã lui intrarea în Paradis!
Adevãratul bãrbat musulman este foarte receptiv la aceste
învãþãturi ºi le acceptã. Nici mãcar nu îi trece prin minte cã într-o
zi s-ar putea afla într-o situaþie conflictualã cu unul dintre vecinii
sãi, deoarece acest lucru îi va spulbera credinþa ºi toate
speranþele de izbândã în Ziua de Apoi. Aceasta ar fi cea mai mare
pierdere ºi numai gândul la acest lucru îl face pe musulmanul
drept-credincios sã se înfioare.
Faptele bune ale vecinului necuviincios nu sunt
acceptate
Deloc surprinzãtor, în multe relatãri se spune cã vecinul rãu
este acela ale cãrui fapte bune nu sunt acceptate ºi nu îi vor fi
de niciun folos atâta timp cât se poartã urât cu vecinul lui,
deoarece în islam faptele bune sunt întotdeauna centrate pe
temelia credinþei ºi, aºa cum am vãzut în hadis-ul de mai înainte,
vecinul rãu nu are nicio credinþã. Aºadar, evident, faptele lui bune
nu sunt acceptate: Allah nu le primeºte, indiferent de cât de multe
fapte bune sãvârºeºte ºi chiar dacã îºi petrece întreaga zi ºi
noapte împlinindu-le.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fost
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întrebat: „O, Trimis al lui Allah, cutare femeie îºi petrece nopþile
în rugãciune, posteºte ziua, ºi tot aºa, ºi face milostenie, însã îºi
jigneºte vecinii cu limba ei ascuþitã.” Profetul a zis: „Faptele bune
nu-i vor fi de niciun folos; ea se numãrã printre locuitorii Iadului.”
Ele au zis: „ªi cutare face numai rugãciunile obligatorii, face
milostenie numai cu resturi, dar nu jigneºte pe nimeni.” Profetul
a zis: „Ea este printre locuitorii Paradisului.”70
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
descris vecinul rãu ca numãrându-se printre cele mai rele tipuri
de oameni: „Existã trei cele mai rele tipuri de oameni:
conducãtorul care, dacã faci bine, nu apreciazã, iar dacã faci rãu,
nu te iartã; vecinul rãu care dacã vede ceva bun, îl tãinuieºte,
iar dacã vede ceva rãu, îl dã în vileag; ºi soþia care, atunci când
eºti de faþã, te supãrã, iar când eºti plecat, te trãdeazã.”71
Din acest motiv, musulmanul înþelept va avea o imagine
foarte clarã despre vecinul rãu, aºa cum l-a descris Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, ºi se va þine la mare
distanþã de o astfel de persoanã.
Adevãratul musulman este atent ca nu cumva sã cadã
în pãcat în ceea ce priveºte purtarea faþã de vecinul sãu
Adevãratul musulman este foarte atent sã nu sãvârºeascã
nelegiuiri în ceea ce îl priveºte pe vecinul sãu, deoarece un pãcat
sãvârºit împotriva vecinului este mai rãu decât alte nelegiuiri,
potrivit cuvintelor Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! El i-a întrebat pe companionii sãi despre adulter ºi ei
au spus: „Este pãcat (haram). Allah ºi Trimisul Sãu l-au interzis.”
El le-a zis: „Un bãrbat care a sãvârºit adulter cu zece femei a
sãvârºit un pãcat mai mic decât acela care a sãvârºit adulter cu
soþia vecinului sãu.” Apoi i-a întrebat despre furt ºi ei au zis: „Este
70
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pãcat (haram). Allah ºi Trimisul Sãu l-au interzis.” El le-a spus:
„Un bãrbat care furã din zece gospodãrii a sãvârºit un pãcat mai
mic decât acela care furã din gospodãria vecinului sãu.”72
În islam, vecinul se bucurã de un caracter sfânt, necunoscut
în alte sisteme ºi legi create de om. Acele legi fãcute de om
încurajeazã încãlcarea cinstei vecinului, pentru cã de obicei este
mai uºor ºi existã mai multe posibilitãþi ca omul sã facã acest
lucru, decât sã îi necinsteascã pe ceilalþi. Cântecele care vorbesc
despre privirile aruncate pe fereastra vecinului ºi alte lucruri
asemãnãtoare nu s-au rãspândit în lumea musulmanã pânã când
noi nu am uitat de comportamentul cavaleresc ºi de credinþã,
pânã nu am fost copleºiþi de imitaþiile oarbe ºi de imperialismul
cultural ºi intelectual. Apoi tineri necugetaþi, neisprãviþi, au început
sã compunã cântece ºi poezii despre vecine, când un astfel de
lucru nu se întâmplase nici mãcar în perioada de dinaintea
islamului, ca sã nu mai vorbim de perioada de dupã islam. Unul
dintre cei mai de seamã poeþi ai noºtri, dacã se întâmpla sã vadã
vreo vecinã, spunea: „Când vecina mi-a ieºit în cale, / Eu privirea
mi-am plecat / Pânã ce ea în casã a intrat.”73
Islamul a încurajat aceastã purtare nobilã în multe scrieri
referitoare la comportamentul bun faþã de vecin, la respectarea
lui, ascunderea greºelilor, ajutorul dat la nevoie, plecarea privirii
la ivirea nevestei lui ºi îndepãrtarea de orice lucru care îi poate
face rãu sau îl poate face neîncrezãtor. Nu este de mirare cã
adevãratul musulman este cel mai bun vecin care poate fi gãsit
într-o societate.
Musulmanul care cunoaºte foarte bine învãþãturile religiei
lui referitoare la purtarea bunã faþã de vecini va fi foarte atent la
orice disputã care se poate ivi între el ºi vecinul sãu din orice
motiv, deoarece Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a avertizat împotriva certurilor cu vecinii: „Cele dintâi
pãrþi ce au avut neînþelegeri care vor apãrea înaintea lui Allah în
72
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Ziua Judecãþii vor fi doi vecini.”74
Comportamentul frumos al unui vecin bun nu trece
neobservat
Adevãratul musulman nu precupeþeºte niciun efort de a-ºi
ajuta vecinul, deschizând larg porþile grijii, prieteniei ºi generozitãþii.
El are grijã sã îºi îndeplineascã datoria pe care o are faþã de el,
ca nu cumva cuvintele Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – referitoare la vecinul care nu sare în ajutor sã se refere
ºi la el: „Câþi oameni se vor þine scai de vecinii lor în Ziua Învierii,
spunând: «O, Doamne! Mi-a închis uºa în faþã ºi mi-a refuzat
purtarea sa bunã ºi ajutorul!»”75 Ce poziþie îngrozitoare va avea
vecinul nepãsãtor în Ziua Judecãþii!
Potrivit islamului, musulmanii sunt precum un zid înalt, ale
cãrui cãrãmizi sunt oamenii acestei comunitãþi. Fiecare cãrãmidã
trebuie sã fie tare ºi puternic legatã de celelalte, pentru a face acest
zid solid ºi durabil, dacã nu, el va deveni slab ºi va fi predispus
oricând sã se prãbuºeascã. De aceea, islamul împrejmuieºte acest
zid cu puternice legãturi spirituale, pentru a-i conserva integritatea
ºi tãria, ca sã nu fie clintit indiferent de ce se va abate asupra lui.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fãcut
o minunatã metaforã referitoare la solidaritatea ºi sprijinul reciproc
dintre musulmani: „Credincioºii sunt precum o structurã în care
unele pãrþi susþin alte pãrþi.” [Bukhari]
„Credincioºii, în prietenia lor reciprocã, în compasiunea ºi
afecþiunea lor, sunt precum un trup: dacã o parte a lui suferã,
întregul trup resimte durerea.” [Bukhari]
Dacã religia pune atâta accent pe solidaritatea adepþilor sãi,
este normal sã întãreascã relaþiile de vecinãtate ºi sã se bazeze
pe o temelie solidã de prietenie, bunãtate, sprijin reciproc ºi purtare
frumoasã.
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El trece peste greºelile vecinului lui ºi peste
comportamentul lui urât
Bãrbatul musulman care este cãlãuzit de religia lui este
rãbdãtor cu vecinul lui, nu se enerveazã ºi nici nu îi poartã picã
atunci când acesta face vreo greºealã sau are unele lipsuri. El
este îngãduitor ºi iertãtor faþã de vecinul lui, sperând astfel sã
câºtige rãsplatã de la Allah ºi sã obþinã iubirea ºi mulþumirea Sa.
Acest lucru este dovedit de hadis-ul lui Abu Dharr. Atunci
când l-a întâlnit, Mutarrif ibn ’Abdullah a zis: „O, Abu Dharr! Am
auzit ce ai spus ºi am dorit sã te cunosc.” Abu Dharr a zis: „Tatãl
tãu era un om înþelept! Acum m-ai întâlnit.” Mutarrif a zis: „Am
auzit cã ai spus cã Trimisul lui Allah a zis: «Allah iubeºte trei (tipuri
de oameni) ºi urãºte trei.»” Abu Dharr a zis: „Nu cred cã aº spune
minciuni despre Trimisul lui Alah.” Mutarrif a zis: „Atunci cine sunt
cei trei pe care Allah îi iubeºte?” Abu Dharr [citându-l pe Profet]
a zis: „Un om care luptã de dragul lui Allah, cu perseverenþã ºi
speranþã la rãsplata lui Allah ºi luptã pânã ce este ucis, ºi acest
lucru îl gãseºti în Cartea lui Allah”, ºi apoi a recitat:
„Allah îi iubeºte pe aceia care luptã pe calea Sa într-o linie
[de luptã], de parcã ei ar fi o zidire întãritã.”
[Coran 61:4]
Mutarrif a întrebat: „ªi apoi cine (este urmãtorul)?” El a zis:
„Un om care are un vecin rãu care îl supãrã ºi îl deranjeazã, dar
el suportã totul cu rãbdare, pânã ce Allah pune capãt acestei
situaþii în timpul vieþii lui sau dupã moartea amândurora.”76
El nu plãteºte cu aceeaºi monedã
Una dintre învãþãturile pe care Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a explicat-o companionilor
76
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sãi este sã nu îi rãspundã unui vecin rãu cu aceeaºi monedã, ci
sã îndure cu rãbdare, atât cât poate, având speranþa cã acela
care face rãu va înceta sã se poarte în acest fel atunci când va
vedea cã vecinul nu se poartã la fel. Aceasta este una dintre cele
mai nobile trãsãturi ºi una dintre cele mai eficiente cãi de a
dezrãdãcina rãul care existã în unele suflete.
Muhammad ibn ’Abdullah ibn Sallam – Pacea fie asupra sa! –
a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi
a zis: „Vecinul meu mã stânjeneºte.” El a zis: „Ai rãbdare.” S-a
întors ºi a doua oarã ºi a zis: „Vecinul meu mã stânjeneºte.” ªi
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a spus
din nou: „Ai rãbdare.” S-a întors ºi a treia oarã ºi a zis: „Vecinul
meu mã stânjeneºte.” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – i-a spus: „Întoarce-te ºi aruncã-þi în drum toate
bunurile ºi toþi sclavii. Dacã trece cineva ºi îþi cere, atunci spune-i:
«Vecinul meu mã stânjeneºte.» ªi atunci cu adevãrat el îºi va
atrage blesteme. Cel ce crede în Allah ºi în Ziua de Apoi sã îºi
cinsteascã vecinul...”77
El cunoaºte drepturile pe care le are vecinul sãu de
la el
Din învãþãturile Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – referitoare la vecini, adevãratul musulman ºtie care
sunt drepturile pe care vecinul sãu le are în orice moment asupra
lui. ªi din acest motiv el îl ajutã în vremuri grele, împarte cu el
bucuriile ºi necazurile, dacã e sãrac, se poartã frumos cu el ºi îl
ajutã, dacã e bolnav, îl viziteazã ºi îl îmbãrbãteazã, dacã moare,
urmeazã catafalcul, îi consoleazã familia ºi are grijã de ei. El nu
nesocoteºte niciodatã sentimentele vecinului sãu ºi ale familiei
lui ºi evitã sã facã vreun lucru fie direct, fie indirect care i-ar putea
rãni sentimentele.
Acestea sunt minunatele învãþãturi islamice ce se referã la
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vecini ºi acestea trebuie respectate de fiecare musulman care a
fost cãlãuzit de islam ºi care aplicã aceste reguli atât pentru sine,
cât ºi pentru familia sa. ªi cunoscând toate acestea, ne poate
mira oare faptul cã adevãratul musulman ar trebui sã fie cel mai
bun vecin cunoscut în orice societate?
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Capitolul VIII
Musulmanul faþã de prietenii ºi fraþii sãi în islam
El îi iubeºte pentru Allah
Una dintre trãsãturile de seamã ale adevãratului musulman
este reprezentatã de iubirea lui pentru prietenii ºi fraþii sãi în
credinþã, o iubire care nu este otrãvitã de interese lumeºti sau
de motive ascunse. Aceasta este adevãrata iubire frãþeascã ºi
ea se trage din lumina cãlãuzirii islamice. Efectele pe care ea le
are asupra comportamentului musulmanilor sunt unice în istoria
omenirii.
Legãtura care îl uneºte pe musulman cu fratele lui,
indiferent de rasã, culoare sau limbã, este reprezentatã de
credinþa în Allah:
„Dreptcredincioºii sunt fraþi...”
[Coran 49:10]
Frãþia în credinþã este cea mai puternicã legãturã dintre
inimã ºi raþiune. Nu e de mirare cã din aceastã frãþie unicã se
naºte o iubire uimitoare, purã, profundã ºi durabilã. Islamul o
numeºte „iubirea pentru Allah” ºi în aceasta adevãratul musulman
gãseºte dulceaþa credinþei: „Existã trei lucruri pe care oricine le
va obþine va gãsi dulceaþa credinþei: dacã Allah ºi Trimisul Sãu îi
sunt mai dragi lui decât oricine ºi orice pe lumea asta, dacã
iubeºte o persoanã numai de dragul lui Allah ºi dacã urãºte sã
se întoarcã la necredinþã dupã ce Allah l-a salvat de aceasta, aºa
cum urãºte sã fie aruncat în Foc.” [convenit]
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Statutul celor care se iubesc de dragul lui Allah
Multe relatãri descriu statutul celor doi oameni care se
iubesc de dragul lui Allah ºi descriu poziþia înaltã pe care Allah a
pregãtit-o pentru aceºtia în Paradis ºi marea cinste ce va fi
pogorâtã asupra lor în Ziua în care omenirea va fi înviatã pentru
a-L întâlni pe Stãpânul lumilor. Printre acestea se numãrã ºi cea
în care se vorbeºte despre cei ºapte pe care Allah îi va umbri în
Ziua în care nu va exista altã umbrã în afarã de a Sa: „...un
conducãtor drept; un tânãr care a crescut slãvindu-L pe Allah; un
om a cãrui inimã e alipitã de moschee; doi oameni care se iubesc
de dragul lui Allah, se întâlnesc pentru El ºi se despart pentru El;
un om care este ademenit de o femeie frumoasã ºi spune: «Mã
tem de Allah»; un om care dãruieºte în tainã milostenie, în aºa
mãsurã cã mâna stângã nu ºtie ce a fãcut mâna dreaptã; un om
care îl pomeneºte pe Allah în singurãtate ºi are ochii umpluþi de
lacrimi.” [convenit]
Despre cei doi care se iubesc de dragul lui Allah se spune
clar cã se aflã printre cei pe care Allah îi va adãposti la umbra
Sa ºi asupra cãrora El îºi va revãrsa îndurarea ºi bunãtatea. Ce
onoare mãreaþã! Pentru cei care se iubesc de dragul lui Allah este
de ajuns sã ºtie cã Atotputernicul lor Stãpân va avea grijã de ei
în Ziua Judecãþii ºi va zice: „Unde sunt cei care M-au iubit pentru
gloria Mea? Astãzi îi voi umbri cu umbra Mea ºi aceasta este o
Zi în care nu existã altã umbrã în afarã de-a Mea.” [Muslim]
Aceasta este strãlucita cinste ºi imensa rãsplatã care, în
acea copleºitoare Zi, va fi pogorâtã asupra celor care se iubesc
cu adevãrat pentru Allah.
Iubirea pentru Allah, ºi nu pentru un alt lucru din aceastã
viaþã, este foarte greu de atins ºi nimeni nu o poate obþine în afarã
de cel cu inima curatã, pentru care aceastã lume ºi toate plãcerile
ei sunt nimic în comparaþie cu mulþumirea lui Allah. Nu e deloc
surprinzãtor cã Allah le-a dãruit lor un statut ºi o binecuvântare
proporþionalã cu poziþia lor în aceastã viaþã, cãci ei s-au ridicat
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mai presus de preocupãrile acesteia. Vedem o dovadã a acestui
lucru în hadis-ul lui Mu’adh, care a spus cã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Allah a grãit: «Cei care
se iubesc pentru Mine vor avea amvoane [minbar] de luminã ºi
profeþii ºi martirii îºi vor dori sã aibã la fel.»”78
Allah le dãruieºte celor ce se iubesc de dragul Sãu un dar
care este chiar ºi mai mare decât acest statut ºi aceastã
binecuvântare, adicã preþioasa Sa iubire care este foarte greu de
obþinut. Acest lucru se poate observa în relatarea lui Abu Huraira
– Pacea fie asupra sa! – în care se spune cã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Un om a mers sã îºi
viziteze un frate dintr-un alt sat. Allah a trimis un înger sã-l aºtepte
în drum. Când bãrbatul a venit, îngerul l-a întrebat: «Încotro te
duci?» El a zis: «Mã duc sã vizitez un frate care locuieºte în acest
sat.» Îngerul l-a întrebat: «I-ai fãcut vreo favoare (ºi acum cauþi
sã-þi plãteascã)?» El a zis: «Nu, îl iubesc doar pentru Allah.»
Îngerul i-a spus: «Sunt un trimis venit la tine de la Allah ca sã îþi
spun cã El te iubeºte aºa cum tu îl iubeºti pe fratele tãu pentru
El.»” [Muslim]
Ce minunatã este aceastã iubire care îl înalþã pe om într-un
loc unde Allah îl iubeºte ºi este mulþumit de el!
Învãþãturile Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ating un prag ºi mai înalt ºi spun cã cel mai bun dintre
cei doi fraþi care se iubesc de dragul lui Allah este acela care îºi
iubeºte fratele mai mult. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a spus: „Dintre doi oameni care se iubesc unul
pe altul de dragul lui Allah, cel mai bun dintre ei este cel a cãrui
iubire este mai mare.”79
Islamul merge ºi mai departe pentru a rãspândi iubirea în
societatea musulmanã prin faptul cã îl îndeamnã pe musulmanul
care îl iubeºte pe fratele sãu sã îi spunã acest lucru. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Dacã un
78
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om îl iubeºte pe fratele sãu, atunci sã îi spunã cã îl iubeºte.”80
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
înþeles impactul pe care aceastã iubire puternicã ºi purã îl are în
formarea societãþilor ºi a naþiunilor, astfel cã el nu a lãsat niciodatã
sã treacã vreo ocazie fãrã sã susþinã aceastã iubire ºi fãrã sã le
porunceascã musulmanilor sã îºi manifeste iubirea unii faþã de
alþii, pentru a deschide inimile ºi pentru a rãspândi iubirea ºi
puritatea în rândurile comunitãþii.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a spus cã un bãrbat se afla
alãturi de Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
atunci când un alt om a trecut pe lângã ei. Primul bãrbat a zis:
„O, Trimis al lui Allah, cu adevãrat îl iubesc pe acest om.” Profetul
l-a întrebat: „ªi el ºtie asta?” El a spus: „Nu.” Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Spune-i.» Acesta l-a
ajuns din urmã ºi i-a spus: «Cu adevãrat, te iubesc pentru Allah!»,
iar omul a zis: «Fie ca Allah sã te iubeascã pe tine care mã iubeºti
pe mine pentru El.»”81
Mu’adh a început sã rãspândeascã aceastã iubire curatã
printre musulmani, pretutindeni pe teritoriile musulmane,
spunându-le ceea ce învãþase de la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – despre marea rãsplatã pe care
Allah a pregãtit-o pentru cei care se iubesc de dragul Sãu ºi
despre marea Sa iubire pentru ei.
În „Al-Muwatta”, imamul Malik face o relatare, care are un
lanþ autentic de transmiþãtori (sahih isnad), de la Abu Idris
Al-Khaulani, care a zis: „Am intrat în moscheea din Damasc ºi
am vãzut acolo un tânãr cu un surâs senin ºi am vãzut oameni
adunaþi în jurul lui. Când nu se înþelegeau asupra unui lucru, i se
adresau lui ºi îi acceptau pãrerea. Am întrebat cine era ºi ei
mi-au spus: „Acesta este Mu’adh ibn Jabal.” A doua zi de
dimineaþã, am mers la moschee ºi am vãzut cã el venise chiar ºi
mai devreme. Se ruga ºi am aºteptat pânã ce a terminat, apoi
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m-am apropiat de el, l-am salutat ºi i-am zis: „Pe Allah, te iubesc!”
El a întrebat: „Pentru Allah?” Eu am zis: „Pentru Allah!” El a
repetat: „Pentru Allah?” ªi eu am zis: „Pentru Allah.” Atunci m-a
apucat de guler, m-a tras spre el ºi a zis: „Am veºti bune pentru
tine. L-am auzit pe Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – spunând cã Allah a grãit: «Iubirea Mea este dãruitã
celor care se iubesc unii pe alþii pentru Mine, care se viziteazã
unii pe alþii pentru Mine ºi care cheltuiesc unii pentru alþii pentru
Mine.»”
Efectul pe care iubirea pentru Allah îl are în viaþa
musulmanilor
Într-un alt hadis, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã – a afirmat cã aceastã iubire dintre credincioºi este una
dintre condiþiile credinþei ºi aceasta le va asigura lor intrarea în
Paradis. Într-o relatare fãcutã de imamul Muslim de la Abu
Huraira, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
zis: „Pe Cel în Mâna Cãruia se aflã sufletul meu, nu veþi intra în
Paradis pânã nu veþi crede ºi nu veþi crede pânã nu vã veþi iubi
unii pe alþii. Sã nu vã zic eu oare un lucru pe care dacã îl faceþi
vã veþi iubi unii pe alþii? Rãspândiþi printre voi salutul islamic.”
[Muslim]
Cu adânca ºi strãlucita sa înþelegere, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a înþeles cã nimic nu putea
înlãtura ura, gelozia ºi rivalitatea din inimile oamenilor în afarã
de adevãrata frãþie, bazatã pe iubire sincerã, prietenie ºi povãþuire
reciprocã, în care sã nu existe ceartã, urã, fãþãrnicie ºi invidie.
ªi el i-a îndemnat pe musulmani sã rãspândeascã salutul islamic
între ei, astfel încât inimile sã fie deschise pentru iubire sincerã
ºi prietenie.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a
vorbit adesea companionilor sãi despre aceste învãþãturi, în
dorinþa de a sãdi în inimile lor sãmânþa iubirii, de a le hrãni inimile
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pânã când se vor vedea roadele acelei iubiri mãreþe pe care
islamul o doreºte pentru musulmani. Cu aceastã iubire sincerã,
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a clãdit
prima generaþie de musulmani care a pus bazele durabilei fundaþii
pe care a fost ziditã aceastã religie.
Fãrã aceastã iubire adevãratã, pe care islamul a instalat-o
în inimile lor, primii musulmani nu ar fi putut sã persevereze în
jihad ºi nici sã facã sacrificiile mãreþe prin care au înãlþat statul
islamic ºi au rãspândit în întreaga lume regulile islamice.
Cu aceastã iubire sincerã, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a putut sã clãdeascã cea mai
de seamã societate de credincioºi cunoscutã vreodatã, iar
solidaritatea membrilor ei este descrisã în cel mai minunat mod:
„Legãtura dintre credincioºi este precum un zid în care unele pãrþi
susþin alte pãrþi.” [Muslim]
„Credincioºii, în prietenia lor reciprocã, în compasiunea ºi
afecþiunea lor, sunt precum un singur trup: dacã o parte a lui
suferã, întregul trup resimte durerea.” [Muslim]
„Musulmanii sunt precum un singur individ: dacã un ochi îl
doare, tot trupul rãspunde la suferinþã, iar dacã îl doare capul,
tot trupul rãspunde la suferinþã.” [Muslim]
În lumina acestei cãlãuziri, musulmanul nu poate decât sã
fie cuprins de iubire pentru fraþii ºi prietenii sãi. ªi astfel el devine
un element bun, constructiv în aceastã lume ºi este un învingãtor
care a câºtigat mulþumirea ºi iubirea Domnului sãu în Ziua de
Apoi.
El nu îºi pãrãseºte fratele
Adevãratul musulman care înþelege învãþãturile islamului
ºtie cã religia care încurajeazã iubirea, contactul neîntrerupt ºi
afecþiunea reciprocã este de asemenea religia care le-a interzis
fraþilor în credinþã sã se urascã sau sã se pãrãseascã unii pe alþii.
Islamul a explicat cã doi oameni care se iubesc cu adevãrat
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pentru Allah nu vor fi despãrþiþi de prima ofensã minorã pe care
o poate aduce unul dintre ei, deoarece legãtura de iubire pentru
Allah este prea puternicã pentru a fi desfãcutã de astfel de lucruri
minore.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Doi oameni care se iubesc pentru Allah, sau pentru islam, nu
vor lãsa ca prima neînþelegere minorã sã intervinã între ei.”82
Islamul þine cont de firea omului ºi recunoaºte cã, în
momente de slãbiciune umanã, omul poate fi cuprins de mânie,
însã islamul a stabilit o anumitã duratã de timp în care aceastã
mânie sã se domoleascã. Islamul le interzice musulmanilor sã þinã
duºmãnie dupã ce acest timp a trecut, fãrã ca una dintre pãrþile
implicate, sau ambele pãrþi, sã nu încerce sã se împace.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Unui musulman nu îi este permis sã se înstrãineze de fratele sãu
mai mult de trei zile, întorcându-ºi unul altuia spatele atunci când
se întâlnesc. Cel mai bun dintre ei este cel care îl salutã primul
pe celãlalt.” [Bukhari ºi Muslim]
Adevãratul musulman care a cercetat aceste hadis-uri nu
va suporta sã aibã conflicte cu fratele sãu ºi sã se înstrãineze
de el, indiferent de motiv. El se va grãbi sã ajungã la împãcare
cât mai repede, pentru cã ºtie cã cel mai bun dintre ei este cel
care salutã primul (cu salutul islamic). Dacã celãlalt îi rãspunde
la salut, amândoi vor împãrþi rãsplata pentru împãcare, iar dacã
nu rãspunde la salut, atunci cel care a salutat va fi absolvit de
pãcatul de aº fi pãrãsit fratele, în timp ce acela care a refuzat sã
salute va trebui sã poarte singur povara acelui pãcat. Acest lucru
devine evident în hadis-ul în care Abu Huraira – Pacea fie asupra
sa! – a zis cã l-a auzit pe Trimisul lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând: „Unui om nu-i este
permis sã se înstrãineze de un credincios mai mult de trei zile.
Dacã au trecut trei zile, atunci trebuie sã meargã ºi sã îl salute
(salaam); dacã rãspunde la salut, atunci amândoi vor împãrþi
82
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rãsplata, dar dacã nu rãspunde, atunci cel care a salutat va fi
absolvit de pãcatul înstrãinãrii.”83
Cu cât perioada de înstrãinare este mai mare, cu atât
pedeapsa care va cãdea asupra celor douã persoane care sunt
despãrþite din cauza unui conflict devine mai mare. Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Cel care îºi
pãrãseºte fratele pentru un an este ca ºi cum ar fi vãrsat sângele
acestuia.”84
Sistemul islamic de educaþie se bazeazã pe iubire reciprocã,
pe afecþiune ºi contact neîntrerupt. Aºadar, ura ºi invidia reciprocã
nu ar trebui sã existe în viaþa adevãratului musulman. Cum ar
putea sã se lase cuprins de astfel de trãsãturi negative, când
cunoaºte prea bine învãþãturile Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – care îndeamnã la etici morale
ce nu au mai fost cunoscute niciodatã de când omul a pãºit pentru
prima datã pe faþa pãmântului?
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
spus: „Nu desfaceþi legãturile dintre voi, nu vã întoarceþi spatele
unul altuia, nu vã urâþi unul pe altul, nu vã invidiaþi unul pe altul.
Fiþi fraþi, aºa cum v-a poruncit Allah.” [Muslim]
„Feriþi-vã de suspiciuni, pentru cã vorbele pline de
suspiciune reprezintã cea mai mare minciunã. Nu cãutaþi greºeli,
nu vã pândiþi unii pe alþii, nu vã luaþi la întrecere unii cu alþii, nu
vã urâþi unii pe alþii, nu vã întoarceþi spatele unii altora. O, robi ai
lui Allah, fiþi fraþi!” [Bukhari ºi Muslim]
„Nu vã invidiaþi unii pe alþii, nu oferiþi unul mai mult decât altul
(pentru a ridica preþurile), nu vã urâþi unul pe altul, nu vã întoarceþi
spatele unul altuia, nu începeþi negocieri, când alþii le-au început
mai înainte. O, robi ai lui Allah, fiþi fraþi! Un musulman este fratele
unui musulman. El nu-l asupreºte, nu-l umileºte ºi nu-l
dispreþuieºte. Evlavia se aflã aici.” – ºi spunând asta a arãtat spre
pieptul (inimã) sãu de trei ori. „Este destul de rãu pentru un om
83
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sã-l dispreþuiascã pe fratele sãu musulman. Întreaga fiinþã a unui
musulman este sacrã pentru un alt musulman – sângele sãu,
averea sa ºi onoarea sa sunt inviolabile.” [Muslim]
Bãrbatul musulman care se gândeºte profund la aceastã
învãþãturã a Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –,
care este plinã de iubire, afecþiune ºi frãþie, nu va putea sã persiste în
urã, decât dacã are o inimã bolnavã ºi o fire ciudatã.
Din acest motiv, islamul i-a avertizat aspru pe acei oameni
cu inima de piatrã care s-au abãtut de la adevãrata cale a
islamului ºi de la spiritul sãu de toleranþã, insistând sã rãmânã
înstrãinaþi. Aceºtia sunt în primejdie sã aibã o soartã înfricoºãtoare
în Ziua de Apoi; faptele lor îi pot împiedica sã obþinã mila ºi
îndurarea lui Allah ºi le pot închide lor porþile Paradisului.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Porþile Paradisului sunt deschise lunea ºi joia ºi fiecare slujitor
care nu-I face asociaþi lui Allah va fi iertat, în afarã de omul care
poartã duºmãnie fratelui sãu.” Se va zice: «Sã fie aºteptaþi ºi
aceºtia doi pânã se împacã; sã fie aºteptaþi ºi aceºtia doi pânã
se împacã; sã fie aºteptaþi ºi aceºtia doi pânã se împacã.»”
[Muslim]
Marele companion al Profetului, Abu Ad-Darda’ – Pacea fie
asupra sa! –, obiºnuia sã spunã: „Oare sã nu vã spun eu de un
lucru care este mai bun pentru voi decât milostenia ºi postul?
Împãcaþi-vã cu fraþii voºtri, pentru cã ura micºoreazã rãsplata.”85
Cât de important este sã înþeleagã ºi sã mediteze la aceastã
pãtrunzãtoare vedere a acestui mare companion referitoare la
spiritul acestei religii, întemeiate pe frãþie ºi iubire, atunci când
existã certuri sau conflicte. Abu Ad-Darda’, în înþelepciunea ºi
judecata cãruia Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – obiºnuia sã se încreadã, a înþeles cã ura anuleazã
faptele bune ºi distruge rãsplata, aºa cã împãcarea musulmanului
înstrãinat cu fratele sãu este mai bunã pentru el decât milostenia
ºi postul, pentru cã dacã þine în continuare duºmãnie pe fratele
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sãu el anuleazã orice rãsplatã pe care o poate primi pentru acele
acte de slãvire.
El este tolerant ºi îngãduitor cu ei
Dacã se înfurie pe fratele sãu, adevãratul musulman îºi
stãpâneºte mânia, este pregãtit sã îl ierte ºi nu gãseºte nicio
ruºine în acest lucru. Mai mult decât atât, el priveºte acest lucru
ca pe o faptã bunã care îl va aduce mai aproape de Allah ºi care
îl va face sã câºtige iubirea Sa, pe care El o pogoarã numai
asupra celor ce fac bine:
„...care-ºi stãpânesc mânia ºi care iartã oamenilor, cãci
Allah îi iubeºte pe cei care plinesc fapte bune”
[Coran 3:134]
Un om îºi poate stãpâni mânia, însã în inimã pot mocni încã
resentimente ºi acestea se pot transforma într-o urã adâncã.
Nemulþumirea ºi furia fãþiºã sunt mai sãnãtoase decât
resentimentele ascunse ºi ranchiuna.
Adevãratul musulman, al cãrui suflet a fost modelat de
aceastã religie, nu poartã ranchiunã. Dacã îºi stãpâneºte mânia,
atunci se va numãra printre cei care fac bine.
Mânia este foarte greu de stãpânit, cãci este o povarã grea
pentru inimã. Însã atunci când un om iartã o altã persoanã,
aceastã grea povarã este ridicatã, eliberându-l, liniºtindu-l ºi
aducându-i pace. Acestea sunt minunatele sentimente de bine
(ihsaan86) pe care le simte musulmanul atunci când îl iartã pe
fratele sãu.
Adevãratul musulman îl iartã pe fratele sãu, numai de dragul
lui Allah. Prin aceasta, el sperã sã câºtige cinstea despre care a
vorbit Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în
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acest hadis: „Allah nu îl va înãlþa pe robul Sãu atunci când iartã
decât în cinste. Nimeni nu se umileºte pentru Allah, fãrã ca Allah
sã-i ridice lui statutul.” [Muslim]
Este o mare cinste de la Allah, care se îmbinã cu trãsãturile
de seamã ale musulmanului îngãduitor ºi iertãtor, astfel încât el
devine unul dintre acei fãcãtori de bine pe care Allah îi iubeºte ºi
unul dintre cei cinstiþi pe care oamenii îi iubesc.
Resentimentele nu au ce cãuta în inima musulmanului care
îºi înþelege cu adevãrat religia. El înþelege care este valoarea
iertãrii ºi a puritãþii inimii, dar ºi importanþa pe care acestea o au
atunci când cautã iertarea ºi mulþumirea lui Allah, aºa cum
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a explicat:
„Existã trei pãcate ºi dacã un om moare fãrã sã le fi înfãptuit va
fi iertat de orice altceva, dacã Allah voieºte: a-I face asociaþi lui
Allah, practicarea magiilor ºi a vrãjitoriilor, duºmãnia faþã de un
frate.”87
El îi întâmpinã cu zâmbetul pe buze
Musulmanul ar trebui sã aibã întotdeauna inima curatã
ºi chipul luminat de un zâmbet. El trebuie sã îºi întâmpine fraþii
numai cu cãldurã ºi cu zâmbet, aºa cum Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Sã nu consideraþi
neînsemnatã nicio faptã bunã, chiar dacã este numai salutarea
fratelui vostru cu o expresie binevoitoare.” [Muslim]
Un chip binevoitor ºi prietenos reprezintã o caracteristicã
frumoasã pe care islamul o încurajeazã ºi o considerã a fi o
faptã bunã care va aduce rãsplatã, pentru cã un chip binevoitor
oglindeºte un suflet pur. Aceastã puritate interioarã ºi
exterioarã este una dintre trãsãturile distincte ale musulmanului
cinstit.
Din acest motiv, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a zis: „Zâmbetul adresat fratelui vostru este o
87
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milostenie.”88
’Ali – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Când doi musulmani
se întâlnesc ºi vorbesc, Allah îl va ierta pe cel care are chipul
mai luminat de zâmbet.”
Companionii Profetului, care reprezintã un exemplu de
seamã al islamului, obiºnuiau sã dea mâna ori de câte ori se
întâlneau, iar când se întorceau dintr-o cãlãtorie se îmbrãþiºau
unul pe altul. Aceste obiceiuri intensificã sentimentele de iubire
ºi prietenie dintre cei care se întâlnesc.
Ibn Sa’d a relatat în Al-Tabaqat (4/34) cã Al-ªa’bi a spus:
„Când Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – s-a
întors de la Khaibar, Ja’far ibn Abu Talib – Pacea fie asupra sa! –
a ieºit sã îl întâmpine, iar Profetul l-a îmbrãþiºat, l-a sãrutat pe
frunte ºi a zis: «Nu ºtiu ce mã face mai fericit, întoarcerea lui Ja’far
(din Etiopia) sau cucerirea Khaibar-ului.» Într-o altã relatare se
adaugã: «l-a îmbrãþiºat cu cãldurã.»”
Islamul îi încurajeazã pe fraþii musulmani sã se salute, sã
dea mâna ºi sã se îmbrãþiºeze ori de câte ori se întâlnesc, pentru
a întãri astfel legãturile de frãþie dintre credincioºi, aºa încât
societatea musulmanã sã poatã sã îºi împlineascã scopul pe care
îl are în viaþã.
El îi îndrumã cu dreptate
Adevãratul musulman îndrumã în totalitate pentru Allah,
pentru Profetul Sãu, pentru conducãtori ºi pentru masele
musulmane, aºa cum se spune în aceastã relatare: „Religia este
îndrumare [nasiha].89” Noi (companionii) am întrebat: „Faþã de
cine?” El (Profetul) a zis: „Faþã de Allah (prin a te supune Lui,
a-I atribui ceea ce I se cuvine ºi a înfãptui jihad pentru El); faþã
de Cartea Sa (citind-o, înþelegând-o ºi aplicând învãþãturile ei
88
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în viaþa de zi cu zi); faþã de Profetul Sãu (respectându-l, luptând
în numele lui atât în timpul vieþii sale, cât ºi dupã moarte sa, ºi
urmând tradiþia sa [Sunna]); faþã de conducãtorii musulmani
(ajutându-i în îndatorirea lor de a-i conduce pe musulmani pe
calea cea dreaptã ºi atrãgându-le atenþia dacã sunt nepãsãtori);
faþã de cei din comunitatea lor (fiind milostivi faþã de ei).”
[Bukhari ºi Muslim]90
Aºadar nu este de mirare cã musulmanul trebuie sã fie
cinstit faþã de fraþii lui, sã nu îi înºele ºi sã nu îi îndrume greºit.
În acest sens, îndrumarea este una dintre principiile de bazã ale
islamului, iar primii credincioºi au jurat sã o urmeze atunci când
au depus jurãmânt în faþa Profetului – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! Acest lucru se poate vedea în consemnarea lui
Jarir ibn ’Abdullah – Pacea fie asupra sa! „Am fãcut jurãmânt
înaintea Profetului ºi am jurat sã respect rugãciunile zilnice, sã
plãtesc dania (zakat) ºi sã îl îndrum pe fiecare musulman.”
[convenit]
În hadis-ul citat mai înainte, vedem cã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a rezumat islamul într-un
cuvânt, „nasiha” [îndrumare], arãtând cã aceasta este temelia
centralã a credinþei. Fãrã îndrumare, credinþa unui om este
goalã ºi islamul lui este lipsit de valoare. Acesta este sensul
hadis-ului Profetului: „Niciunul dintre voi nu crede cu adevãrat
pânã nu iubeºte pentru fratele sãu ce iubeºte pentru el.”
[convenit]
Acest lucru este imposibil de atins dacã o persoanã nu îl
iubeºte cu adevãrat pe fratele sãu. Fãrã îndoialã, acest nivel
este foarte greu de atins, însã nu este imposibil, atâta timp cât
se þine cont de faptul cã a iubi pentru fratele tãu ceea ce iubeºti
ºi pentru tine este una dintre condiþiile credinþei ºi cã religia
înseamnã îndrumare. Cu adevãrat, aceasta este o atitudine
90
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fireascã pentru musulmanul care îºi înþelege cu adevãrat religia.
Trecutul nostru este plin de multe exemple, strãvechi sau
moderne, referitoare la modul în care adevãraþii musulmani au
iubit pentru fraþii lor ceea ce au iubit ºi pentru ei. Acest lucru
îmi aminteºte de poveºtile pe care le-am auzit de la strãmoºi
despre negustorii din târgurile din Siria. În vechile pieþe
acoperite, negustorii care vindeau un anume tip de marfã erau
strânºi laolaltã, aºa cã exista un centru al negustorilor de
parfumuri, un altul pentru vopsitori, un al treilea pentru croitori
ºi aºa mai departe. Dacã un cumpãrãtor venea mai întâi la unul
dintre ei ºi cumpãra un lucru, atunci când venea un al doilea
cumpãrãtor – iar vecinul lui nu vânduse încã nimic – el îi spunea
politicos cumpãrãtorului: „Du-te ºi cumpãrã de la vecinul meu,
pentru cã eu am vândut ceva, însã el nu a vândut încã nimic.”
O, Allah! Cât de fericitã ºi de minunatã se vede viaþa
datoritã acestei frãþii ºi a acestei afecþiuni reciproce! Cât de
fericitã ar fi viaþa dacã ar fi pãtrunsã de spiritul islamului ºi dacã
valorile islamice ar pãtrunde în toate ramurile vieþii. Atunci am
trãi la un nivel înalt, care nu poate fi atins de om decât în
aceastã religie, care îl învaþã cã „religia este îndrumare” ºi cã
el nu crede cu adevãrat pânã ce nu iubeºte pentru fratele sãu
ceea ce iubeºte ºi pentru sine. Pe baza acestui principiu de
iubire ºi îndrumare, marele companion Abu Huraira obiºnuia
sã spunã: „Credinciosul este o oglindã a fratelui sãu. Dacã
vede vreo greºealã la el o îndreaptã.”91
În aceste cuvinte, Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! –
reflectã hadis-ul Profetului: „Credinciosul este oglinda fratelui
sãu. Credinciosul este fratele unui credincios: îl apãrã de pieire
ºi îi pãzeºte spatele.”
Este firesc ca adevãratul bãrbat musulman sã aibã
aceastã atitudine nobilã faþã de fratele sãu. El nu ar putea sã
se poarte altfel, chiar dacã ar dori. Persoana care ajunge la
un nivel atât de înalt de puritate, iubire, loialitate ºi frãþie nu
91
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se poate coborî la un nivel de urã, trãdare, rãutate, egoism ºi
gelozie. Unele lucruri aºa au fost hotãrâte: vasul sã verse
mereu conþinutul sãu, moscul sã rãspândeascã mireasmã
plãcutã, iar pãmântul roditor sã scoatã numai roade alese.
El are o înclinaþie fireascã spre bunãtate ºi cinste
Islamul le insuflã adepþilor sãi trãsãturi de bunãtate ºi cinste
faþã de prieteni: sunt incluºi aici ºi prietenii pãrinþilor, aºa cum am
vãzut deja în al treilea capitol („Musulmanul ºi pãrinþii sãi”). În
acest mod, adevãratul musulman apreciazã valoarea cinstei,
precum ºi valoarea legãturilor de frãþie ºi de prietenie. Cãrþile
privind moºtenirea noastrã islamicã sunt pline de minunate
exemple ce vorbesc despre loialitatea ºi bunãtatea pe care
primele generaþii de musulmani le întruchipau în viaþa de zi cu
zi, aºa încât ei sã devinã un exemplu demn de urmat pentru
întreaga lume.
Un exemplu în acest sens îl constituie hadis-ul relatat de
imamul Muslim în cartea sa „Sahih”, de la Ibn ’Umar, în care
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Cel
mai bun exemplu de bunãtate este cã un om ar trebui sã þinã
legãtura ºi sã-l respecte pe prietenul tatãlui sãu.”
’Abdullah ibn Dinar a relatat cã el ºi ’Abdullah ibn ’Umar
– Pacea fie asupra sa! – s-au întâlnit cu un beduin în drum spre
Mecca. ’Abdullah ibn ’Umar l-a salutat, l-a aºezat pe asinul pe
care îl cãlãrea ºi i-a dat turbanul pe care îl purta. Ibn Dinar a zis:
„I-am spus: «Allah sã te binecuvânteze! E numai un beduin ºi ei
se mulþumesc chiar ºi cu puþine lucruri!» ’Abdullah ibn ’Umar a
zis: «Tatãl sãu a fost prieten de-al lui ’Umar ibn Khattab ºi l-am
auzit pe Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
spunând: „Cea mai bunã dovadã de bunãtate din partea unui fiu
este sã îi trateze cu blândeþe pe cei iubiþi de tatãl sãu”.»”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã hrãneascã sufletele musulmanilor ºi sã sãdeascã
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sãmânþa credinþei în inimile lor ori de câte ori gãsea vreo ocazie
sã le vorbeascã despre cãlãuzirea sa. Un om din neamul Salama
a venit la el ºi l-a întrebat: „O, Trimis al lui Allah, existã vreo faptã
bunã ºi plinã de respect pe care pot sã o împlinesc pentru pãrinþii
mei dupã ce ei se sfârºesc?” El a zis: „Da, roagã-te pentru ei,
cere iertare pentru ei, împlineºte-le promisiunile dupã ce mor,
pãstreazã legãtura cu rudele tale – cãci nu ai alte rude decât prin
ai tãi pãrinþi – ºi cinsteºte-le prietenii.”92
Preocuparea Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – pentru cinstirea prietenilor era un lucru care o deranja
pe A’iºa – Pacea fie asupra sa! –, deoarece se îngrijea foarte mult
ºi de prietenele Khadijei, iar A’iºa era geloasã pe ea. Acest lucru
reiese clar din cuvintele A’iºei: „Nu am fost geloasã pe niciuna
dintre soþiile Profetului aºa cum am fost pe Khadija, cu toate cã
nu am vãzut-o niciodatã. Dar el vorbea adesea de ea ºi uneori
jertfea o oaie, tranºa carnea ºi o trimitea prietenelor Khadijei.
Odatã i-am zis: «E ca ºi cum n-ar mai exista pe lume altã femeie
în afarã de Khadija.» El a zis: «Ea era în aºa fel ºi am avut copii
cu ea.»” [convenit] Potrivit unei alte relatãri: „Obiºnuia sã
jertfeascã o oaie ºi sã le trimitã prietenelor ei (ale Khadijei) o mare
cantitate.”
Aceastã cinstire fãrã seamãn se extinde chiar ºi la
prietenii îndepãrtaþi ai soþiilor ºi ai pãrinþilor care s-au stins din
viaþã! Dar cum rãmâne cu proprii noºtri prieteni care se aflã
încã în viaþã?
Potrivit islamului, un om trebuie sã îºi ajute fratele în orice
împrejurare. Dacã se aflã pe calea cea bunã, atunci trebuie sã îl
ajute, sã îl susþinã ºi sã îl apere, iar dacã se aflã pe calea greºitã,
atunci trebuie sã îl ajute dojenindu-l, sfãtuindu-l ºi salvându-l sã
nu se scufunde în mocirla rãufãcãtorilor.
Aºa a spus Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – în acest hadis: „Ajutã-þi fratele, chiar dacã este
asupritor sau asuprit.” Un om a întrebat: „O, Trimis al lui Allah,
92
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pot sã-l ajut când e asuprit, dar cum sã-l ajut dacã asupreºte pe
cineva?” Profetul a spus: „Poþi sã-l împiedici sã asupreascã.
Acesta este ajutorul pe care i-l dai.” [Muslim]
Adevãratul musulman nu îºi pãrãseºte fratele, indiferent
dacã acesta este rãufãcãtor sau dacã este asuprit. Islamul îl
învaþã sã iubeascã pentru fratele lui ceea ce iubeºte ºi pentru
sine: atâta timp cât nu doreºte ca el însuºi sã fie asupritor sau
asuprit, sã nu doreascã nici pentru fratele lui acest lucru. Aºadar,
dacã fratele lui e asuprit, el îi este alãturi, îl susþine ºi îl apãrã,
iar dacã e asupritor îi este alãturi ºi îl opreºte de la rele. Aceasta
este într-adevãr adevãrata îndrumare ºi adevãrata bunãtate.
Acestea sunt douã trãsãturi care, în orice timp ºi loc, îl deosebesc
pe adevãratul musulman.
El este bun cu fraþii sãi
Adevãratul musulman care urmeazã cu adevãrat învãþãturile
ºi valorile acestei religii este bun cu fraþii sãi, este blând din fire
ºi îngãduitor cu ei. În acest mod, el urmeazã cãlãuzirea islamului,
care încurajeazã trãsãturile bune.
Allah îi descrie pe credincioºi ca fiind: „…blânzi faþã de
dreptcredincioºi ºi aspri cu necredincioºii...” [Coran 5:54] Acest
lucru indicã blândeþe, cumpãtare ºi o purtare bunã faþã de toþi fraþii
în credinþã, pânã la un nivel înalt de bunãtate, asemãnãtor cu
umilinþa.
Acest mesaj este întãrit de învãþãturile Profetului – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, care îl încurajeazã pe
musulman sã fie bun într-un mod care poate sã adauge un plus
de frumuseþe vieþii. Acest lucru se poate observa în hadis-ul
urmãtor: „Nu existã bunãtate într-un lucru fãrã ca aceasta sã nu
îl înfrumuseþeze, iar lipsa bunãtãþii urâþeºte un lucru.” [Muslim]
În cãrþile care vorbesc despre biografia Profetului,
musulmanul gãseºte o imagine clarã a caracterului sãu, conturat
de bunãtate, blândeþe, cinste ºi maniere alese. El nu a fost
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niciodatã auzit folosind cuvinte urâte, blesteme sau insulte. Anas
– Pacea fie asupra sa! –, slujitorul ºi însoþitorul sãu, descrie astfel
caracterul sãu nobil: „Profetul nu folosea niciodatã cuvinte urâte,
blesteme sau insulte. Dacã dorea sã dojeneascã pe cineva, el
spunea: «Ce s-a întâmplat cu el, fie-i fruntea lipitã de pãmânt!93»
[Bukhari]
El nu cleveteºte împotriva lor
Adevãratul musulman nu cleveteºte ºi nici nu îºi ponegreºte
fraþii ºi prietenii. El ºtie cã cleveteala (bârfa) este interzisã, aºa
cum se spune în Coran:
„O, voi cei care credeþi! Feriþi-vã cu strãºnicie de bãnuieli,
cãci unele bãnuieli sunt pãcat! Nu vã iscodiþi ºi nu vã ponegriþi
unii pe alþii! Oare voieºte vreunul dintre voi sã mãnânce carnea
fratelui sãu mort? [Nu!] Voi aþi urât aceasta! ªi fiþi cu fricã de Allah,
fiindcã Allah este Iertãtor ºi Îndurãtor [Tawwab, Rahim].”
[Coran 49:12]
Adevãratul musulman care este pãtruns de învãþãturile ºi
obiceiurile islamice va fi îngrozit de descrierea fãcutã în Coran,
care îl aseamãnã pe acela care bârfeºte cu cel care mãnâncã
din carnea fratelui sãu mort. Acest lucru îl va împiedica sã mai
bârfeascã, iar dacã se face vinovat de acest pãcat, atunci el se
va grãbi sã se cãiascã cu adevãrat, aºa cum se spune la sfârºitul
versetului de mai înainte. El îºi va stãpâni limba ºi va vorbi numai
lucruri bune despre fratele sãu, amintindu-ºi de cuvintele
Profetului: „ªtiþi voi ce este bârfa?” Ei au spus: „Allah ºi Trimisul
Sãu ºtiu cel mai bine.” El a spus: „Este o vorbã despre fratele
vostru pe care el nu o iubeºte.” A fost întrebat: „Dar ce se întâmplã
93
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dacã fratele meu ar fi aºa cum zic eu?” El a spus: „Dacã este
într-adevãr cum susþii, totuºi îl bârfeºti, iar dacã nu este, atunci
aceasta este o defãimare.” [Muslim]
Adevãratul musulman evitã sã sãvârºeascã pãcatul de a
bârfi, îngrozindu-se de ideea cã va fi unul care mãnâncã din
carnea fratelui sãu mort ºi temându-se cã limba lui îl va conduce
spre Iad. Acest lucru se poate observa cu claritate în modul în
care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a
avertizat pe Mu’adh, atunci când l-a apucat de limbã ºi a zis:
«Stãpâneºte-o!» Mu’adh a zis: «O, Trimis al lui Allah, vom fi traºi
la rãspundere pentru ceea ce spunem?» Profetul a zis: «Sã vã
piardã maica voastrã! Oare e ceva care face ca oamenii sã fie
aruncaþi în Iad pe brânci în afarã de lucrarea limbii lor?»”94
Bârfa este o trãsãturã negativã care nu se potriveºte unui
bãrbat adevãrat, ci este mai degrabã o trãsãturã a laºilor fãþarnici,
a acelora care îºi bârfesc fraþii ºi prietenii în faþa oamenilor, dar
care atunci când îi întâlnesc, le zâmbesc cu cãldurã ºi se aratã
prietenoºi. Din acest motiv, adevãratul musulman ar trebui sã se
îndepãrteze cât de mult poate de bârfã ºi de nestatornicie,
deoarece islamul l-a învãþat sã fie un bãrbat adevãrat, sã nu fie
prefãcut ºi sã se teamã de Allah în tot ce spune ºi face. Islamul
l-a fãcut pe musulman sã urascã ipocrizia ºi nestatornicia.
Fãþarnicul este privit ca fiind unul dintre cei mai josnici oameni în
faþa lui Allah, aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a zis: „În Ziua Judecãþii veþi gãsi printre cei mai josnici
oameni în faþa lui Allah pe cei fãþarnici, care se poartã cu unii
oameni într-un fel ºi cu alþii, în alt fel.” [Bukhari ºi Muslim]
Adevãratul bãrbat musulman este cinstit, niciodatã fãþarnic.
El îi întâmpinã pe toþi oamenii cu un chip prietenos, luminat de
zâmbet ºi nu face diferenþe între oameni. El ºtie cã fãþarnicul este
un ipocrit, cã islamul ºi ipocrizia nu au acelaºi drum ºi ipocritul
se va afla în strãfundul Iadului.
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El evitã sã se certe cu ei, sã facã glume de prost gust
ºi sã încalce promisiunile
Printre trãsãturile pozitive ale unui adevãrat musulman se
numãrã urmãtoarele: nu îºi mâhneºte fraþii ºi prietenii cu
argumente fãrã temei, nu îi supãrã cu glume de prost gust ºi nici
nu îºi încalcã vreo promisiune pe care le-a fãcut-o. În acest fel,
el urmeazã cãlãuzirea Profetului: „Nu vã certaþi cu fratele vostru,
nu faceþi prea multe glume cu el, nu-i faceþi o promisiune pe care
apoi o încãlcaþi.”95
Cearta nu aduce niciun folos, glumele de prost gust duc
adesea la urã ºi la pierderea respectului, iar încãlcarea
promisiunilor îi supãrã pe oameni ºi distruge iubirea. Adevãratul
musulman trebuie sã se afle mai presus de toate acestea.
El este generos ºi îi pune pe fraþii lui înaintea sa
Adevãratul musulman este generos ºi cheltuieºte cu
generozitate pentru fraþii ºi prietenii sãi. Bineînþeles, fraþii ºi
prietenii sãi trebuie sã fie toþi adevãraþi credincioºi, aºa cum
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„Nu vã împrieteniþi decât cu un credincios ºi nu lãsaþi-l decât pe
cel credincios sã mãnânce mâncarea voastrã.”96
Adevãratul musulman înþelege unde ºi când trebuie sã fie
generos ºi din ce motiv. El nu îºi risipeºte averea ºi nici nu
cheltuieºte din averea sa decât pentru fraþii sãi drepþi ºi
credincioºi. El nu permite sã devinã o „vacã de muls” pentru acei
renegaþi de nimic, doar pentru a avea parte de protecþie sau
favoruri, dacã aceºtia se aflã la putere. Aceºtia sunt oameni care
nu ezitã sã profite de credincioºii naivi ºi inimoºi. Îi puteþi vedea
luând masa alãturi de cei mãrinimoºi, în timp ce în sinea lor râd
de aceastã generozitate venitã din suflet.
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Adevãratul musulman este generos, însã numai atunci când
trebuie sã fie aºa. Generozitatea este o trãsãturã islamicã de bazã
care îl înnobileazã pe cel ce o deþine ºi îl face mai drag înaintea
oamenilor. Aceastã virtute era adânc înrãdãcinatã în sufletele
companionilor Profetului ºi pentru ei aceasta era una dintre cele
mai bune fapte. Acest lucru se poate observa în afirmaþia lui ’Ali:
„Sã chem câþiva fraþi ºi sã mãnânce puþin cu mine este un lucru
mai drag mie decât sã ies în târg ºi sã cumpãr un sclav, apoi sã
îl eliberez.”97
Întâlnirile prietenoase la masã întãresc legãturile de iubire
dintre fraþi ºi consolideazã spiritul de afecþiune dintre prieteni.
Acest lucru s-a pierdut în lumea modernã, materialistã, unde
oamenii sunt preocupaþi numai de ei însiºi ºi de interesele lor ºi
din acest motiv suferã de o goliciune spiritualã ºi de un gol
emoþional, care are ca rezultat lipsa unei prietenii adevãrate ºi a
prietenilor sinceri. Aceºti oameni se dedicã îngrijirii câinilor, pentru
a compensa lipsa sentimentelor umane, distruse de filozofia lor
materialistã care le cârmuieºte întreaga viaþã.
Într-un reportaj se afirmã cã în Franþa, o þarã în care sunt
cincizeci ºi douã de milioane de oameni, existã ºapte milioane de
câini. Aceºti câini trãiesc cu stãpânii lor, ca ºi cum ar fi membri ai
familiei. În restaurantele franþuzeºti nu mai este nimic ciudat sã vezi
un câine împreunã cu stãpânul lui mâncând la aceeaºi masã. Când
un funcþionar de la Organizaþia pentru Protecþia Animalelor a fost
întrebat: „De ce francezii se poartã cu câinii aºa cum se poartã
între ei?”, el a rãspuns: „Pentru cã îºi doresc sã aibã pe cineva pe
care sã îl iubeascã, însã nu gãsesc pe nimeni!”98
Omul materialist, fie în Occident, fie în Orient, nu îºi mai
poate gãsi în societatea în care trãieºte un prieten adevãrat ºi
sincer asupra cãruia sã îºi reverse iubirea ºi afecþiunea. Din acest
motiv, îºi îndreaptã atenþia asupra acestor animale în care gãseºte
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mai multã bunãtate ºi loialitate decât în oamenii care îl înconjoarã.
Oare, din punct de vedere emoþional vorbind, ar putea omul sã
decadã ºi mai mult decât aceastã iubire excesivã pentru animale,
atunci când a pierdut binecuvântarea credinþei ºi a cãlãuzirii?
Aceastã decãdere emoþionalã de care suferã occidentalii ºi
care le-a secat sufletele de sentimente reprezintã unul dintre
primele lucruri care le atrage atenþia scriitorilor arabi emigranþi,
atât musulmani, dar nu numai. Aceºtia au observat cã acest stil
de viaþã materialist care a pus stãpânire pe societãþile din
Occident au transformat oamenii în niºte roboþi, care nu ºtiu
altceva în afarã de muncã, productivitate ºi competiþie ºi care nu
ºtiu cum sã zâmbeascã blând unui prieten. Aceºtia sunt copleºiþi
de ritmul de viaþã alert în care trãiesc. Toate aceste lucruri i-au
alarmat pe scriitorii arabi care au crescut în lumea arabã, au
respirat spiritul ei de toleranþã ºi ale cãror inimi au fost pãtrunse
de iubirea frãþeascã. Ei au început atunci sã îi îndrume pe
occidentali sã îºi îndrepte atenþia cãtre iubire ºi frãþie. Unul dintre
aceºtia a fost Nasib ’Arida, care a fãcut în acest sens un apel
cãtre acei occidentali cu sufletul plin de materialism ce au fost
orbiþi ºi înfrânþi de vuietul maºinilor:
O, prietene, însoþitoare, tovarãºe,
Nu te iubesc din curiozitate, nici din dorinþa de-a te amãgi,
Rãspunde-mi cu „O, fratele meu!”,
O, prietene,
ªi repetã, cãci îmi sunt cele mai dulci cuvinte.
De vrei sã mergi singur pe drum,
De te plictiseºti de mine
Atunci du-te, dar glasul mi-l vei auzi
Strigând: „Fratele meu!”, ducând mesajul,
ªi ecoul iubirii mele te va ajunge
Oriunde te-ai duce,
ªi atunci vei înþelege frumuseþea
ªi fala ce-o poartã!
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Povara vieþii materialiste din Occident a devenit mult prea
grea de suportat pentru Iusuf As’ad Ghaanim. El nu a mai putut
îndura aceastã viaþã plinã de probleme, care se scufunda într-un
ocean de materialism ºi care era lipsitã de atmosfera proaspãtã
a spiritualitãþii, a frãþiei ºi a afecþiunii. ªi a început sã tânjeascã
dupã þãrile arabe ale lumii islamice, tãrâmuri ale profeþiei ºi ale
spiritualitãþii, adãpost al iubirii, frãþiei ºi puritãþii. El ºi-a dorit sã
trãiascã într-un cort pe pãmânt arab, sã pãrãseascã lumea
civilizatã cu toate strãlucirile ei zgomotoase: „De-ar fi sã trãiesc
o viaþã scurtã în orice pãmânt arab, i-aº mulþumi lui Allah pentru
scurta, dar bogata viaþã trãitã într-o lume în care El este iubit în
sufletul oamenilor. M-am sãturat de Occident atât de mult, încât
însãºi plictiseala s-a plictisit de mine. Luaþi-vã maºinile ºi
avioanele ºi daþi-mi o cãmilã ºi un cal. Luaþi lumea occidentalã,
pãmântul, apa ºi cerul ºi daþi-mi un cort arãbesc pe care sã-l pun
pe unul dintre munþii patriei mele Liban, sau pe malurile Baradei,
sau pe þãrmurile Tigrului ºi Eufratului, în suburbiile Amman-ului,
în deºerturile Arabiei Saudite, în regiunile necunoscute ale
Yemen-ului, pe povârniºurile piramidelor, în oazele Libiei... Daþi-mi
un cort arãbesc ºi pentru mine va cântãri mai mult decât întreaga
lume ºi voi fi biruitor...”
Multe dintre scrierile acelor scriitori arabi emigranþi
împãrtãºesc acelaºi ton, dar este de-ajuns sã oferim numai câteva
exemple. Toate aceste scrieri exprimã dorul emigranþilor dupã
bogãþiile sufleteºti de care nu au avut parte atunci când au venit
în Occident, o experienþã care trezeºte în ei dorul de Orient, acolo
unde islamul a rãspândit iubirea, frãþia, afecþiunea reciprocã ºi
solidaritatea.
Islamul îºi încurajeazã adepþii sã se întâlneascã cu fraþii lor
ºi sã se întreacã în generozitate, pentru cã acest lucru va întãri
legãturile de frãþie dintre ei, deoarece generozitatea faþã de frate
este privitã ca o trãsãturã de bazã care i se cere musulmanului.
În islam se spune cã pentru un musulman este o datorie sã
accepte invitaþia pe care i-o face un alt frate musulman ºi aceastã
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obligaþie trebuie împlinitã. Companionii Profetului – Pacea fie
asupra lor! – obiºnuiau sã accepte invitaþiile fãcute de fraþii lor,
deoarece vedeau acest lucru ca pe un drept al fraþilor lor ºi ca
pe o datorie a lor. Dacã nu împlineau acest lucru, atunci însemna
cã sãvârºeau un pãcat. Acest lucru se poate observa în hadis-ul
citat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad de la Ziyad ibn An’am al-Ifriqi,
care a spus: „Ne aflam într-o campanie pe mare pe vremea lui
Mu’auia – Pacea fie asupra sa! Corabia noastrã a acostat lângã
cea a lui Abu Ayyub al-Ansari – Pacea fie asupra sa! Când era
vremea de prânz, am trimis dupã el, iar el a venit ºi a zis: «M-aþi
chemat în timp ce postesc ºi nu am altã alegere decât sã accept
invitaþia voastrã, deoarece l-am auzit pe Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând: „Musulmanul are ºase
îndatoriri faþã de fratele sãu: trebuie sã îl salute (cu salutul islamic)
atunci când îl întâlneºte, sã îi accepte invitaþia, sã îi spunã
„Yarhamuk Allah” atunci când strãnutã, sã îl viziteze atunci când
este bolnav, sã ia parte la înmormântare atunci când se stinge
din viaþã ºi sã îl povãþuiascã atunci când îi cere”.»”
Într-adevãr, companionii Profetului credeau cã dacã un
musulman refuza invitaþia fratelui sãu fãrã un motiv întemeiat,
atunci el sãvârºea un pãcat împotriva lui Allah ºi a Trimisului Sãu.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„Cea mai rea mâncare este cea gãtitã pentru oaspeþi, la care cei
care vin nu sunt invitaþi, iar cei care nu rãspund (invitaþiei) sunt.
Cel ce nu rãspunde unei invitaþii fãrã un motiv întemeiat nu a fost
supus faþã de Allah ºi de Trimisul Sãu.” [Muslim]
Frãþia în credinþã nu înseamnã numai niºte cuvinte care
trebuie rostite. Este o legãturã sacrã care are propriile
angajamente, îndatoriri ºi drepturi. Cel care crede cu adevãrat
în Allah ºi în Ziua de Apoi ºi care urmeazã calea islamului ºtie
foarte bine acest lucru ºi face tot ce îi stã în putinþã sã îºi
îndeplineascã îndatoririle islamice. Vedem un exemplu al acelei
credinþe ºi al acelui devotament faþã de îndatoririle islamice în
faptele „ajutoarelor” (Ansar) care au stabilit cel mai înalt exemplu
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de iubire dezinteresatã pentru fraþii lor „emigranþi” (Muhajir) care
migraserã de dragul religiei lor ºi ajunseserã în Medina fãrã nimic.
„Ajutoarele” le-au oferit de toate, pânã într-o asemenea mãsurã
încât unul dintre ei i-a spus fratelui sãu „emigrant”: „Aceasta este
averea mea: ia jumãtate din ea. ªi acestea sunt cele douã soþii
ale mele: vezi care þi-e mai dragã ºi spune-mi, ca sã mã despart
de ea ºi sã devinã soþia ta dupã ce încheie perioada de idda
[perioada dupã care o vãduvã sau o soþie divorþatã se poate
cãsãtori cu un alt bãrbat]. „Emigrantul” a rãspuns blândeþii ºi
afecþiunii fratelui sãu cu un lucru chiar ºi mai bun. El i-a spus:
«Allah sã îþi binecuvânteze averea ºi pe cele douã soþii ale tale.
Nu am nevoie de ele. Aratã-mi numai unde e târgul, ca sã pot
munci.»”
Un „ajutor” (Ansar) l-a primit ca oaspete pe un frate de-al
sãu „emigrant”, atunci când nu avea în casã altã mâncare în afarã
de ceea ce abia ajungea pentru copiii lui, însã l-a pus [pe oaspete]
mai presus de el ºi de familia sa, atunci când i-a spus soþiei sale:
„Trimite-i pe bãieþi la culcare ºi micºoreazã lampa, apoi oferã
oaspetelui nostru ce avem. Noi vom ºedea la masã alãturi de el,
însã nu vom mânca.” ªi ei au ºezut la masã ºi numai oaspetele
a mâncat, în vreme ce ei doi au rãmas flãmânzi întreaga noapte.
A doua zi dimineaþa, „ajutoarele” au mers la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi i-au spus ce se întâmplase.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Allah
este mulþumit de ceea ce aþi fãcut pentru oaspetele vostru în
aceastã noapte.” [convenit]
Comportamentul lipsit de egoism pe care „ajutoarele” îl
aveau faþã de „emigranþi” ºi dorinþa lor de a-i sprijini cu averea
lor a ajuns la un asemenea nivel încât i-au cerut Profetului:
„Împarte curmalii între noi ºi fraþii noºtri.” El a zis: „Nu.” ªi atunci
le-au zis „emigranþilor”: „Ajutaþi-ne sã îngrijim copacii ºi vom
împãrþi recolta cu voi.” „Emigranþii” au spus: „Sã auzi înseamnã
sã te supui.” [Bukhari]
„Emigranþii” au apreciat foarte mult faptele bune ale fraþilor
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lor ºi i-au spus Profetului: „O, Trimis al lui Allah, nu am vãzut
niciodatã pe nimeni asemenea acestor oameni la care am venit:
dacã au puþin, sunt totuºi dispuºi sã ne ajute ºi dacã au mult,
sunt cei mai generoºi. Ei ne-au sprijinit ºi au împãrþit cu noi averea
lor, atât de mult încât ne-am temut cã ei vor primi întreaga
rãsplatã.” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a spus: „Nu, nu atâta timp cât îi cinstiþi ºi vã rugaþi la Allah pentru
ei.”99
Pentru „ajutoare” a fost de ajuns cã Allah i-a cinstit ºi a
lãudat faptele lor bune. El a revelat un verset din Coran care va
fi recitat ºi povestea acestei dãruiri unice va fi transmisã, pentru
totdeauna, servind drept un exemplu viu despre modul în care
oamenii pot sã se lepede de lãcomie:
„Cât despre aceia care, înainte de ei, s-au statornicit în
Casã ºi în credinþã ºi i-au iubit pe aceia care s-au dus în pribegie
la ei, nu au avut în piepturile lor nici o supãrare pentru ceea ce li
s-a dat lor, ci i-au preferat pe ei lor înºiºi, chiar dacã ei erau în
nevoie. Iar aceia care se feresc de zgârcenia propriilor suflete,
aceia sunt cei care izbândesc.”
[Coran 59:9]
Ori de câte ori oamenii sunt chemaþi sã facã sacrificii ºi sã
fie generoºi, aceastã descriere din Coran referitoare la „ajutoare”
(Ansar) va rãmâne întotdeauna un far cãlãuzitor ºi un exemplu
de seamã pentru cei pierduþi în lãcomie ºi invidie.
„Ajutoarele” au înþeles prea bine ce presupune frãþia în
credinþã, atunci când Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a stabilit legãturi de frãþie între ei ºi „emigranþi”. Ei
erau adevãraþi credincioºi care iubeau pentru fraþii lor ceea ce
iubeau ºi pentru ei, aºa cum învãþaserã de la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Ei nu le-au refuzat fraþilor lor nimic
99
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din bunurile lor lumeºti, ci le-au oferit de bunãvoie jumãtate din
ceea ce aveau. La începutul migrãrii (hijra), ei i-au fãcut pe
„emigranþi” moºtenitorii lor, lãsându-i la o parte pe proprii lor
moºtenitori, pentru a-ºi îndeplini datoria pe care ºtiau cã o aveau
de la Profet, aceea de a fi fraþi (în credinþã). Acest lucru se poate
observa în relatarea pe care a fãcut-o Bukhari de la Ibn ’Abbas:
„Când „emigranþii” au venit la Medina, un „emigrant” îl moºtenea
pe un „ajutor”, acesta din urmã lãsându-ºi la o parte propriile rude.
Atunci când versetul „...cei care sunt legaþi prin rudenie au
întâietate unii faþã de alþii...” [Coran 8:75] a fost revelat, aceastã
moºtenire a fost anulatã, însã îndatoririle de sprijin, ajutor, lipsã
de egoism ºi generozitate au rãmas.”
El se roagã pentru fraþii lui atunci când ei nu sunt de faþã
Musulmanul care iubeºte cu adevãrat pentru fratele sãu
ceea ce iubeºte ºi pentru sine nu uitã sã se roage pentru fratele
sãu atunci când acesta nu este de faþã, dovedindu-ºi astfel grija
ºi iubirea frãþeascã. El ºtie cã aceasta este ruga care primeºte
cel mai repede rãspuns, deoarece este fãcutã cu sinceritate ºi
puritate. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã – a
spus: „Rugãciunea care va primi cel mai repede rãspuns este
ruga omului pentru fratele sãu, fãcutã în absenþa acestuia.”100
Din acest motiv, atunci când ’Umar – Pacea fie asupra sa! –
a venit ºi a cerut permisiunea de a înfãptui ’umra (pelerinajul cel
mic), Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
cerut sã se roage pentru el. ’Umar – Pacea fie asupra sa! – a
zis: „I-am cerut Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – permisiunea sã înfãptuiesc ’umra. Mi-a acordat
permisiunea ºi a zis: «Nu ne uita în rugãciunile tale.» Mi-a spus
un lucru care pentru mine a însemnat mai mult decât întreaga
lume.”101
100
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Companionii Profetului au înþeles acest lucru ºi obiºnuiau
sã le cearã fraþilor lor sã se roage pentru ei ori de câte ori se
aflau într-o situaþie în care rugãciunile lor sã primeascã rãspuns.
Atât bãrbaþii, cât ºi femeile împãrtãºeau aceastã virtute, care
indicã nivelul înalt al întregii societãþi în acea perioadã de aur a
istoriei noastre.
În cartea sa „Al-Adab Al-Mufrad”, Bukhari face o relatare
de la Safuan ibn ’Abdullah ibn Safuan, a cãrui soþie era Darda’
bint Abu Ad-Darda’. El a zis: „Am venit sã-i vizitez în Damasc ºi
am gãsit-o acasã pe Umm Ad-Darda’, dar Abu Ad-Darda’ nu era
acolo. Ea a zis: «Veþi merge sã împliniþi pelerinajul (hajj)?» Eu
am zis: «Da.» Ea a zis: «Rugaþi-vã pentru mine, cãci Profetul
obiºnuia sã spunã: „Se va rãspunde rugãciunii pe care o face
musulmanul pentru fratele sãu care nu e de faþã. Un înger se aflã
la capul sãu ºi, ori de câte ori se roagã pentru fratele sãu, el
spune: „Amin!” [Facã-se Voia lui Allah!] ºi voi veþi avea la fel.”»”
El (Safuan) a zis: „M-am întâlnit cu Abu Ad-Darda’ în târg ºi el
mi-a spus ceva asemãnãtor, relatând de la Profet.”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
învãþat pe companionii sãi ce înseamnã spiritul de echipã ºi
importanþa faptului de a se îngriji de alþii. Cu fiecare ocazie pe
care o avea, el le vorbea despre adevãratul înþeles al frãþiei, astfel
încât sã nu existe loc pentru individualismul care orbeºte vederile
ºi împietreºte inimile.
Un exemplu care reflectã modul în care Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a insuflat acest spirit de
frãþie în inimile oamenilor ºi a îndepãrtat seminþele egoismului este
reprezentat de cuvintele pe care i le-a spus unui om care se ruga:
„O, Allah, iartã-mã numai pe mine ºi pe Muhammed.” El i-a spus:
„Ai refuzat-o [ruga] multor oameni.” În acest fel el l-a învãþat cã
islamul îi interzice musulmanului sã cearã numai pentru el binele,
chiar dacã îl include ºi pe Profet. Credinciosul trebuie sã iubeascã
ºi pentru fratele sãu ceea ce iubeºte pentru sine.
Aºa este musulmanul adevãrat care iubeºte pentru fratele
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sãu ceea ce iubeºte ºi pentru sine: el îi îndrumã pe fraþii sãi, le
apãrã reputaþia, onoarea ºi averea ºi când sunt de faþã, ºi când
nu sunt, este îngãduitor ºi le iartã greºelile, este blând, bun ºi
smerit faþã de ei, este corect în modul în care se poartã cu ei,
atât în vorbe, cât ºi în fapte. El este generos, nu este avar, spune
adevãrul, nu minte ºi este prietenos, nu ostil. Este demn de
încredere ºi nu îi înºealã, este cinstit, nu fãþarnic. Nu e de mirare
cã adevãratul musulman este aºa, cãci aceasta este minunea pe
care islamul a adus-o în caracterul oamenilor. Acesta este
adevãratul musulman, exact aºa cum doreºte islamul ca el sã fie.
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Capitolul IX
Musulmanul ºi comunitatea/societatea în care
trãieºte
Introducere
Musulmanul care cunoaºte foarte bine învãþãturile religiei
lui este o persoanã sociabilã, deoarece are o misiune în viaþã, iar
cei care au o misiune nu au altã alegere decât sã pãstreze legãtura
cu oamenii, sã se poarte cu ei în cel mai bun mod cu putinþã ºi sã
fie dispuºi sã facã anumite compromisuri.
Musulmanul este sociabil într-un sens pozitiv, potrivit
înþelegerii pe care o are despre adevãrata religie ºi despre valorile
nobile pe care aceasta le susþine ºi le încurajeazã în ceea ce
priveºte interacþiunea socialã.
Caracterul social a musulmanului care este pãtruns de
cãlãuzirea Coranului ºi a „Tradiþiei Profetice” (Sunna) este unic ºi
nu poate fi comparat cu niciun alt caracter dezvoltat într-un sistem
fãcut de om sau într-una dintre legile strãvechi hotãrâte de filozofi
ºi de învãþaþi. Este un caracter ales, format dintr-un numãr mare
de trãsãturi de seamã, menþionate în Coran ºi în hadis-uri. Islamul
a fãcut din însuºirea acestor trãsãturi o îndatorire religioasã pentru
care omul va fi rãsplãtit sau va fi tras la rãspundere dacã nu
reuºeºte sã o îndeplineascã. În acest fel, islamul a reuºit sã facã
din personalitatea adevãratului musulman un exemplu minunat al
unui individ social bun, evlavios ºi cu maniere alese.
Scrierile islamice care vorbesc despre relaþiile sociale sunt
absolut uimitoare ca numãr ºi precizie. Aceste scrieri nu nesocotesc
niciunul dintre aspectele interacþiunii sociale ºi indicã nivelul înalt
ºi pur pe care islamul doreºte ca musulmanul sã îl atingã. Fãrã
îndoialã, musulmanul va atinge acest nivel atunci când învãþãturile
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islamice sunt adânc înfiripate în inima ºi în sufletul lui,
strãbãtându-i întreaga fiinþã.
Minunatul caracter social al musulmanului este întemeiat pe
aderarea lui la legile lui Allah în relaþiile pe care le are cu oamenii.
Din aceastã trãsãturã de bazã a credinþei islamice izvorãsc
deprinderile sociale ºi morale pe care adevãratul musulman le
urmeazã în modul în care se poartã cu ceilalþi. Pe aceastã fundaþie
solidã, musulmanul adevãrat îºi întemeiazã relaþiile sociale.
El este corect
Bãrbatul musulman este corect cu toþi oamenii, adicã spune
întotdeauna numai adevãrul, pentru cã el ºi-a însuºit învãþãturile
islamice care încurajeazã corectitudinea ºi o considerã cea mai
de seamã dintre virtuþi. Corectitudinea conduce în mod firesc spre
fapte bune, care îl vor duce pe cel ce le înfãptuieºte în Paradis, în
timp ce minciuna conduce spre pãcat, care îl va duce pe cel ce o
înfãptuieºte în Iad.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Corectitudinea conduce spre pietate ºi pietatea conduce spre
Paradis. Un om continuã sã spunã adevãrul pânã când este înscris
înaintea lui Allah ca un iubitor sincer al adevãrului. Minciuna
conduce spre pãcat ºi pãcatul conduce spre Iad. Un om va continua
sã spunã minciuni pânã ce este înscris înaintea lui Allah ca
mincinos.” [convenit]
Aºadar musulmanul este un iubitor sincer al adevãrului,
fãcând tot ce îi stã în putere sã fie drept atât în vorbe, cât ºi în
fapte. Acesta este într-adevãr un statut înalt ºi datoritã acestui
lucru el va fi înscris înaintea lui Allah ca un iubitor sincer al
adevãrului.
El nu înºealã ºi nici nu ponegreºte
Musulmanul adevãrat care a atins acest nivel nu înºealã ºi
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nici nu ponegreºte, deoarece corectitudinea necesitã sinceritate,
puritate, dreptate ºi loialitate. Acest lucru nu lasã loc de înºelãciune,
viclenie, nedreptate ºi trãdare.
Musulmanul cinstit nu va tolera înºelãciunea, ci va avea o
aversiune totalã faþã de ea, deoarece este conºtient cã aceastã
faptã rea îl va trimite în afara limitelor islamului. Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a afirmat într-un hadis relatat
de Muslim: „Cel care întoarce armele împotriva noastrã nu este
unul de-al nostru ºi cel care ne înºealã nu este unul de-al nostru.”
Într-o altã relatare tot de Muslim, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a trecut pe lângã o stivã cu
mâncare (în piaþã), a pus mâna pe ea ºi a simþit umezealã (deºi
exteriorul stivei era uscat). El a zis: «Tu, care ai aceastã mâncare,
ce înseamnã asta?» Omul a spus: «A fost stricatã de ploaie, o,
Trimis al lui Allah.» El a zis: «ªi de ce nu ai pus mâncarea stricatã
deasupra ca sã o vadã oamenii? Cel care ne înºealã nu este unul
de-al nostru!»”
Comunitatea musulmanã este întemeiatã pe puritatea
sentimentelor umane ºi pe îndrumare ºi fiecare membru este
înzestrat cu evlavie, corectitudine ºi cinste. În aceastã comunitate
nu existã loc pentru trãdãtori, ºarlatani, escroci ºi nerecunoscãtori.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
criticat aspru pe cei care trãdeazã ºi înºealã, însã acest lucru nu a
fost suficient pentru a-i demasca ºi pentru a-i alunga, în aceastã
lume, din comunitatea musulmanã; el a spus cã în Ziua Învierii fiecare
trãdãtor va fi înãlþat purtând flamura trãdãrii lui ºi cel care cheamã
va striga în vasta salã a judecãþii, indicând spre el ºi atrãgându-i
atenþia: „Fiecare trãdãtor va avea o flamurã în Ziua Învierii ºi se va
zice: «Acesta este trãdãtorul lui cutare om.»” [convenit]
Cât de mare va fi ruºinea acelor trãdãtori care au crezut cã
trãdarea lor a fost de mult uitatã ºi, uite-o acum, rãspânditã ca toþi
sã o vadã ºi înãlþatã pe flamuri, þinute chiar de cei care au sãvârºit-o.
În Ziua Judecãþii, ruºinea lor va creºte când vor vedea cã
Profetul, care reprezintã o speranþã de mijlocire în acea zi
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înfricoºãtoare, nu se aflã de partea lor, pentru cã au sãvârºit
îngrozitoarea crimã a trãdãrii, crimã care este atât de mare încât îi
va lipsi pe ei de îndurarea lui Allah ºi de mijlocirea Profetului: „Existã
trei [tipuri de oameni] împotriva cãrora mã voi afla în Ziua Învierii:
un om care ºi-a dat cuvântul ºi apoi l-a încãlcat; un om care a
vândut un sclav eliberat ºi a pãstrat banii; ºi un om care a angajat
pe cineva, a avut foloase de pe urma muncii lui ºi apoi nu i-a plãtit
leafa.” [Bukhari]
Bãrbatul musulman care are un adevãrat caracter islamic
evitã înºelãciunea, trãdarea ºi minciunile, indiferent de foloasele
sau beneficiile pe care le pot aduce aceste lucruri, deoarece islamul
îi considerã pe cei care se fac vinovaþi de astfel de fapte niºte
fãþarnici. Fãþarnicii se vor afla în strãfundul Iadului ºi nu se va gãsi
nimic care sã îi ajute în Ziua Judecãþii:
„Cei fãþarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului ºi
nu vei afla ajutor pentru ei”
[Coran 4:145]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„Existã patru trãsãturi ºi cel care le deþine pe toate patru este un
adevãrat fãþarnic, iar cine are una dintre acestea deþine o trãsãturã
a fãþarnicului pânã când renunþã la aceasta: atunci când i se acordã
încredere, trãdeazã; când vorbeºte, spune minciuni; când face o
promisiune, o încalcã; ºi când are dispute, recurge la defãimare.”
[convenit]
El nu este invidios
O altã caracteristicã negativã care nu se potriveºte
adevãratului musulman este invidia (hasad102). Profetul – Allah
102
În limba arabã existã diferenþã între ghibtah (invidia inocentã), adicã dorinþa
de a deþine un lucru frumos pe care îl are o altã persoanã, fãrã însã a dori sã o
lipseascã pe acea persoanã de lucrul respectiv, ºi hasad, adicã tipul de invidie
sau gelozie care este caracterizat de dorinþa de a lipsi o persoanã de noroc.

168

BÃRBATUL MUSULMAN
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a avertizat împotriva acestui
lucru ºi a spus cã credinþa ºi invidia nu pot sã stea împreunã.
„Credinþa ºi invidia nu stau împreunã în inima
credinciosului.”103
Damura ibn Tha’laba – Pacea fie asupra sa! – a spus:
„Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
«Oamenii vor fi bine atâta timp cât nu se invidiazã unii pe alþii.»”104
Una dintre calitãþile adevãratului musulman este aceea cã
în sufletul sãu nu existã invidie, înºelãciune ºi rãutate. Puritatea
inimii îi va asigura intrarea în Paradis, chiar dacã nu se aflã printre
cei care sãvârºesc multe acte de slãvire, îºi petrec nopþile în
rugãciune ºi postesc în timpul zilei. Imamul Ahmad a relatat cu un
hasan isnad, iar Al-Nisa’i a relatat de la Anas ibn Malik – Pacea fie
asupra sa! –, care a zis: „ªedeam alãturi de Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi el a zis: «Unul dintre oamenii
Paradisului va veni acum la voi» ºi a venit un Ansar, din barbã
picurându-i stropi de apã de la abluþiune (udu’) ºi purtându-ºi
sandalele în mâna stângã. A doua zi, Profetul a zis acelaºi lucru
ºi acelaºi om a venit, arãtând la fel ca în ziua precedentã. În cea
de-a treia zi, Profetul a zis la fel ºi din nou a apãrut acelaºi om.
Când Profetul a plecat, ’Abdullah ibn ’Amr ibn al-’Aas l-a urmat
pe acel om ºi a zis: «M-am certat cu tatãl meu ºi am jurat sã nu
intru în casa sa timp de trei (zile), ºi m-am gândit cã pot sta cu tine
pânã se scurge timpul.» El a zis: «Bine.»” Anas a spus: „’Abdullah
obiºnuia sã spunã cum a stat cu el aceste trei zile ºi nu l-a vãzut
niciodatã pe om ridicându-se sã se roage noaptea, dar când se
trezea ºi se întorcea în somn îl menþiona pe Allah ºi spunea: „Allahu
Akbar”, pânã se trezea pentru rugãciunea de dimineaþã (salat
al-fajr). ’Abdullah a zis: «Nu l-am auzit spunând decât lucruri
bune.» Când cele trei zile s-au încheiat ºi am început sã mã
gândesc cã faptele lui nu erau cu nimic remarcabile, am zis: „O,
rob al lui Allah! Nu a existat nicio ceartã între mine ºi tatãl meu,
103
104

Relatat de Ibn Hibban în Sahih.
Relata de Tabarani; povestitorii sunt demni de încredere.
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dar l-am auzit pe Trimisul lui Allah spunând de trei ori: «Unul dintre
locuitorii Paradisului va veni la voi» ºi de fiecare datã ai venit tu.
Atunci am dorit sã vin ºi sã stau cu tine sã vãd ce faci, pentru a-þi
urma exemplul, dar nu te-am vãzut fãcând nimic extraordinar. Ce
te-a înãlþat la acest statut mãreþ, aºa cum a spus Profetul?” Omul
a zis: «Numai ceea ce ai vãzut.» Când m-am întors, el m-a chemat
ºi a zis: «Numai ceea ce ai vãzut, dar eu nu ascund în inima mea
nimic de niciun musulman ºi nu invidiez pe nimeni pentru
binecuvântãrile pe care Allah le-a pogorât asupra lui.» ’Abdullah a
zis: «Acest lucru te-a înãlþat la acest statut mãreþ ºi acesta este
lucrul pe care noi nu l-am putut atinge.»”
Aceastã relatare ne aratã urmãrile pe care le va avea o inimã
lipsitã de urã, invidie, rãutate ºi trãdare ºi impactul pe care acest
lucru îl are asupra hotãrârii sorþii unei persoane în Ziua de Apoi,
înãlþându-i statutul înaintea lui Allah ºi fãcându-i faptele sã fie
primite, chiar dacã sunt puþine. Aceste urmãri pot fi vãzute clar în
exemplul pe care îl oferã acest om, ale cãrui acte de slãvire erau
puþine, dar care a intrat în Paradis datoritã puritãþii inimii lui ºi
datoritã faptului cã oamenii se aflau în siguranþã de orice rãu din
partea lui. Aceste consecinþe se aflã în contrast direct cu cele ale
femeii despre care a fost întrebat Profetul. Deºi îºi petrecea nopþile
în rugãciune ºi zilele în post, ea obiºnuia sã îºi jigneascã ºi sã se
poarte urât cu vecinii, aºa cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Ea va fi în Iad.”105
Persoana care atârnã greu pe talerul islamului (adicã este
biruitoare) este cea a cãrei inimã este întotdeauna curatã ºi lipsitã
de urã, rãutate, invidie ºi resentiment, chiar dacã actele de slãvire
sunt puþine. În ciuda faptului cã actele de slãvire sunt puþine, este
asemenea unei cãrãmizi pure ºi solide în structura comunitãþii
islamice. Cel care are inima pãtrunsã de urã ºi invidie faþã de
oameni cântãreºte puþin pe talerul islamului (adicã este sortit
eºecului), chiar dacã actele de slãvire sunt multe, deoarece este
o cãrãmidã slabã în structura comunitãþii; aceastã legãturã slabã
105

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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ºi altele asemenea ei pot reprezenta cauza prãbuºirii. Musulmanul
adevãrat, exact aºa cum îºi doreºte islamul ca el sã fie, îmbinã
faptele de slãvire împlinite corect cu puritatea inimii ºi purtarea
bunã faþã de ceilalþi, astfel încât sufletul sã se reflecte în înfãþiºarea
lui exterioarã, iar faptele sã îi adevereascã vorbele. Datoritã acestui
tip de musulman ºi a altora asemenea lui, structura comunitãþii
musulmane va fi consolidatã ºi întãritã, pânã când va deveni aºa
cum a zis Profetul „precum un zid în care unele pãrþi susþin alte
pãrþi.” [Muslim] Aceasta este comunitatea purã ºi unitã care meritã
sã transmitã omenirii mesajul lui Allah.
El îi îndrumã cu dreptate
Adevãratul musulman nu numai cã e lipsit de aceste trãsãturi
negative, dar e înzestrat ºi cu atitudinea constructivã ºi pozitivã a
adevãratei îndrumãri faþã de fiecare musulman din comunitatea
sa, având convingerea cã religia lui este mai presus de toate
îndrumare, aºa cum a descris-o Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã!
„Religia este îndrumare”. Noi am întrebat: „Faþã de cine?” El
a zis: „Faþã de Allah, de Cartea Sa, de Trimiºii Sãi ºi faþã de
conducãtorii musulmani ºi de oamenii obiºnuiþi.” [Bukhari ºi Muslim]
Atunci când au fãcut înaintea Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – mãrturisirea de credinþã,
companionii sãi au jurat sã împlineascã rugãciunea ºi dania, sã îi
îndrume pe toþi musulmanii, aºa cum se observã în afirmaþia lui
Jarir ibn ’Abdullah: „Am fãcut mãrturisirea de credinþã faþã de Profet,
mãrturisind cã voi face rugãciunile zilnice, voi plãti dania ºi îl voi
îndruma pe fiecare musulman.” [convenit]
Faptul cã în mãrturisirea de credinþã pe care a fãcut-o acest
mare companion înaintea Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã – îndrumarea este menþionatã în legãturã cu
rugãciunea ºi dania indicã importanþa pe care o are ea în credinþa
islamicã ºi în hotãrârea sorþii unei persoane în Viaþa de Apoi. Aºadar
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aceasta este o trãsãturã fundamentalã a adevãratului musulman
care este preocupat de soarta lui în Ziua Judecãþii.
Importanþa îndrumãrii în hotãrârea sorþii musulmanului în
Ziua de Apoi devine ºi mai mare atunci când i se cere sã fie
responsabil ºi faþã de alþi musulmani. Atunci aceastã
responsabilitate devine cheia sa spre Paradisul cel veºnic: dacã
nu reuºeºte sã facã acest lucru în aceastã viaþã, i se va refuza
intrarea în Paradis în Ziua de Apoi.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã – a zis:
„Unui supus cãruia Allah îi încredinþeazã pe cei ce se aflã în grija
lui ºi el moare fãrã sã îi fi îndrumat ºi sã îºi fi împlinit datoria Allah
îi va refuza intrarea în Paradis.” [convenit] Potrivit unei alte relatãri,
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dacã
nu îi înconjoarã cu îndrumarea lui, el nu va simþi nici mãcar
mireasma Paradisului.”
Potrivit unei alte relatãri de Muslim, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Conducãtorul cãruia i
s-au încredinþat treburile musulmanilor, dar nu a fãcut tot ce i-a
stat în putinþã pentru ei ºi nu i-a îndrumat aºa cum trebuie nu va
intra în Paradis alãturi de ei.”
Cât de mare este responsabilitatea pe care o au conducãtorul
islamului ºi toþi cei cãrora li s-au încredinþat treburile musulmanilor!
Cât de mare este impactul pe care îl are îndrumarea asupra sorþii
din urmã a celui cãruia i s-a încredinþat aceastã responsabilitate,
în Ziua în care omenirea va fi înviatã pentru a-L întâlni pe Stãpânul
lumilor. Cuvintele Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ne atrag atenþia cã trebuie sã fim responsabili faþã de
toþi cei care trãiesc în cercul nostru social: „Fiecare dintre voi este
un pãstor ºi fiecare este responsabil pentru turma lui (adicã pentru
cei care se aflã în grija lui).”
Acest lucru ne aratã foarte clar importanþa pe care o are
aceastã responsabilitate în societatea musulmanã: fiecare are
datoria sã o îndeplineascã. Aºadar, adevãrata comunitate
musulmanã, care este întemeiatã pe aceste principii ºi valori divine,
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este cea mai civilizatã, mai sigurã ºi mai moralã dintre toate
societãþile umane.
El îºi pãstreazã promisiunile
Adevãratul musulman care este înzestrat cu o atitudine
islamicã pozitivã îºi pãstreazã întotdeauna cu cinste promisiunile.
Nu este nicio exagerare dacã se spune cã aceastã atitudine
reprezintã unul dintre cei mai importanþi factori ai izbânzii unui
individ în comunitatea în care trãieºte ºi unul dintre cele mai clare
indicii ale nivelului sãu înalt de civilizaþie ºi însemnãtate în
comunitate.
Musulmanul este unul dintre oamenii care îºi pãstreazã
promisiunile: cu adevãrat, el este cel mai bun dintre ei, dacã este
un adevãrat musulman, deoarece pãstrarea promisiunilor se aflã
la baza învãþãturilor ºi obiceiurilor islamice ºi este unul dintre
indicatorii de seamã ai credinþei unui musulman. Multe versete ºi
hadis-uri încurajeazã adoptarea acestei atitudini ºi afirmã cã
aceasta este un semn de credinþã. Spre deosebire de acest lucru,
încercarea de a evita îndeplinirea promisiunilor este o atitudine
dezaprobatã ºi privitã ca un semn de fãþãrnicie:
„O, voi cei care credeþi! Þineþi-vã cu statornicie învoielile!”
[Coran 5:1]
„...ªi þineþi legãmântul, cãci cu privire la legãmânt veþi fi
întrebaþi!”
[Coran 17:34]
O promisiune nu înseamnã doar simple cuvinte rostite
întâmplãtor fãrã nicio intenþie de a fi îndeplinite, aºa cum fac prea
mulþi musulmani în ziua de azi. Este o responsabilitate serioasã,
pentru care vom fi traºi la rãspundere:

173

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
„Þineþi-vã legãmântul faþã de Allah, dupã ce l-aþi fãcut…”
[Coran 16:91]
O promisiune este un legãmânt faþã de Allah, lucru care îi
conferã demnitate ºi sfinþenie: þinerea legãmântului este o obligaþie,
indiferent de împrejurãri:
„O, voi cei care credeþi! De ce spuneþi voi ceea ce nu faceþi?
/ Este [o pricinã de] mare mânie pentru Allah sã spuneþi ceea ce
nu faceþi!”
[Coran 61:2,3]
Încãlcarea promisiunilor este unul dintre pãcatele groaznice
pe care Allah nu doreºte sã le vadã la supuºii Sãi credincioºi. El
nu doreºte ca ei sã se scufunde la un asemenea nivel. Nu existã
nicio neclaritate în acest sens la începutul versetului în care
încãlcarea promisiunii este atât de condamnatã, încât adevãratul
musulman va face tot posibilul sã evite acest pãcat ºi va tremura
de frica Domnului sãu.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Semnele unui fãþarnic sunt trei: când vorbeºte, spune minciuni;
când face o promisiune, o încalcã; ºi când i se încredinþeazã un
lucru, el înºealã acea încredere.” [convenit] Conform unei relatãri
fãcute de Muslim, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a adãugat: „Chiar dacã el posteºte, se roagã ºi se
gândeºte cã este musulman.”
Credinþa unei persoane nu se vede numai în actele de slãvire
pe care ea le împlineºte, cum ar fi rugãciunea, postul ºi pelerinajul.
Mai degrabã, se vede în personalitatea caracterizatã prin dedicarea
faþã de învãþãturile islamice, atât de mult încât persoana respecticã
se distinge prin valorile înalte ale islamului. Pe acea persoanã o
puteþi vedea respectând limitele hotãrâte de Allah, supunându-se
poruncilor Lui, evitând ceea ce El a interzis ºi urmând cãlãuzirea
Sa în toate lucrurile.
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Din acest motiv, falsitatea, trãdarea ºi încãlcarea
promisiunilor vor fi înlãturate din viaþa adevãratului musulman,
deoarece sunt diametral opuse faþã de comportamentul islamic ºi
aparþin numai celor fãþarnici.
ªi sã ia seama la aceastã realitate amarã mulþi oameni de
afaceri, meºteºugari ºi angajaþi care au fãgãduit sã îºi termine
munca într-un anumit timp, apoi ºi-au încãlcat promisiunea, cei
care ºi-au dat cuvântul ºi apoi nu ºi l-au þinut, cei cãrora li s-au
încredinþat bani, secrete sau moºteniri ºi ei au înºelat acea
încredere. ªi toþi aceºti oameni sã ºtie cã ei se numãrã printre
fãþarnici, chiar dacã postesc, se roagã ºi pretind cã sunt musulmani,
iar fãþarnicii se vor afla în strãfundul Iadului.
El are un comportament frumos faþã de ceilalþi
Adevãratul musulman se poartã frumos cu ceilalþi. El este
smerit ºi blând la vorbã, urmând astfel cãlãuzirea islamului ºi
exemplul Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, aºa
cum a relatat slujitorul sãu, Anas, a fost: „cel mai bun dintre oameni
în comportamentul faþã de ceilalþi.” [convenit] Anas nu a exagerat
în nicio privinþã ºi nici nu a lãsat ca iubirea pe care i-o purta
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – sã îl facã
sã exagereze. Anas – Pacea fie asupra sa! – ne vorbeºte despre
unul dintre aspectele acestei purtãri nobile pe care o avea Profetul:
„L-am slujit pe Trimisul lui Allah vreme de zece ani ºi niciodatã nu
a zis despre mine „Of!” (cel mai mic cuvânt de nemulþumire). Dacã
am fãcut un lucru, el nu a zis niciodatã: «De ce ai fãcut asta?» ªi
dacã nu am fãcut un lucru, el nu a zis niciodatã: «De ce nu ai fãcut
cutare lucru?»” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu
folosea un limbaj urât ºi nici nu îi insulta pe ceilalþi. ’Abdullah ibn
’Amr ibn al-’As a relatat cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – le-a spus de nenumãrate ori companionilor sãi:
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„Printre cei mai buni dintre voi sunt cei care au cel mai frumos
comportament (faþã de ceilalþi).” [convenit]
El a spus de asemenea: „Vorbele urâte ºi discuþiile deºarte
nu au nimic de-a face cu islamul. Cei mai buni oameni în islam
sunt cei care au cel mai bun comportament (faþã de ceilalþi).”106
„Cei mai dragi ºi cei mai apropiaþi de mine în Ziua Învierii vor
fi aceia dintre voi care au cea mai bunã purtare. ªi cei mai nesuferiþi
ºi cei mai îndepãrtaþi de mine în Ziua Învierii vor fi aceia dintre voi
care sunt palavragii, lãudãroºi ºi al-mutafaihiqun.” Companionii
lui Allah au zis: „O, Trimis al lui Allah, înþelegem cine sunt palavragii
ºi lãudãroºii, dar cine sunt cei al-mutafaihiqun?” El a zis: „Trufaºii
ºi aroganþii.”107
Companionii Profetului – Pacea fie asupra lor! – ascultau
învãþãturile sale nobile ºi vedeau cu proprii lor ochi modul desãvârºit
în care se purta el cu oamenii. ªi din acest motiv îl ascultau ºi îi
urmau exemplul. În acest fel a fost întemeiatã societatea lor, societate
care nu a fost niciodatã egalatã de alta în istoria omenirii.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era milostiv. Nimeni nu a venit
la el fãrã sã primeascã vreo promisiune cã îl va ajuta, ºi el o
îndeplinea dacã avea mijloacele necesare. Odatã, dupã ce fusese
fãcutã chemarea la rugãciune (iqama), un beduin a venit la el, l-a
apucat de veºmânt ºi a zis: «Am încã o problemã de rezolvat ºi nu
vreau sã uit.» ªi atunci Profetul a mers cu el ºi a rezolvat acea
problemã, apoi s-a întors ºi s-a rugat.”108
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu a
vãzut nimic rãu în faptul cã l-a ascultat pe acel beduin ºi i-a rezolvat
problema, cu toate cã fusese fãcutã deja chemarea la rugãciune
(iqama). Nu s-a supãrat cã acel om l-a tras de veºmânt ºi nici nu
a obiectat sã rezolve acea problemã înainte de rugãciune, pentru
cã el a clãdit o societate dreaptã, învãþându-i prin propriul sãu
exemplu pe musulmani cum trebuie sã se poarte un musulman cu
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fratele sãu, dezvãluindu-le în acelaºi timp principiile morale care
trebuie sã predomine în comunitatea musulmanã.
Dacã pentru cei care nu sunt musulmani bunele maniere ºi
purtarea frumoasã sunt rezultate ale unei bune creºteri ºi ale unei
educaþii temeinice, pentru musulmani astfel de purtãri bune au
venit, mai presus de toate, din cãlãuzirea islamului, care face din
comportamentul frumos o trãsãturã de bazã a musulmanului ºi
aceasta îi va înãlþa statutul în aceastã viaþã ºi va atârna greu în
favoarea lui în Ziua de Apoi. Nicio faptã nu va conta mai mult în
Ziua Judecãþii decât purtarea frumoasã, aºa cum a spus Profetul:
„Nimic nu va cântãri mai greu pe talerul credinciosului în Ziua Învierii
decât purtarea frumoasã (faþã de ceilalþi). Cu adevãrat, Allah nu-i
iubeºte pe cei care rostesc cuvinte neruºinate ºi vorbe urâte.”109
Islamul a fãcut aceastã purtare faþã de ceilalþi o parte
esenþialã a credinþei ºi cei care au cea mai bunã purtare faþã de
ceilalþi au credinþa cea mai desãvârºitã, aºa cum a spus Profetul:
„Cei mai desãvârºiþi în credinþã dintre credincioºi sunt cei care
sunt cei mai buni în purtarea lor faþã de ceilalþi.”110
Islamul i-a descris de asemenea pe cei care au cea mai
frumoasã purtare faþã de ceilalþi ca fiind, dintre robii Sãi, cei mai
iubiþi de Allah. Acest lucru se poate vedea în hadis-ul lui Usama
ibn ªuraik, care a zis: „ªedeam alãturi de Profet ca ºi cum am fi
avut ceva pe cap [fãrã zgomot]: niciunul dintre noi nu vorbea. Unii
oameni au venit la el ºi l-au întrebat: «Care dintre robii Sãi este cel
mai iubit de Allah?» El a zis: «Cei care se poartã cel mai frumos
cu ceilalþi.»”111
Nu e de mirare cã acela care are cel mai frumos
comportament faþã de ceilalþi ar trebui de asemenea sã fie cel mai
iubit de Allah, cãci purtarea bunã faþã de ceilalþi este o trãsãturã
importantã a legii islamice. Aºa cum am vãzut, aceasta este cea
mai importantã faptã care poate fi pusã pe talerul musulmanului
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în Ziua Judecãþii. Este echivalentã cu rugãciunea ºi postul, cele
douã mari baze islamice, aºa cum a spus Profetul: „ªi nu va fi
pusã pe taler faptã mai mare decât purtarea bunã faþã de ceilalþi.
O purtare bunã faþã de ceilalþi va aduce o persoanã pânã la nivelul
[pe care îl atinge prin] post ºi rugãciune.”112
Conform unei alte relatãri, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Prin virtutea purtãrii bune faþã de ceilalþi,
o persoanã poate sã ajungã la nivelul celui care în mod obiºnuit
posteºte (în timpul zilei) ºi rãmâne în rugãciune (noaptea).”
De nenumãrate ori, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a subliniat importanþa pe care o are purtarea bunã
ºi i-a încurajat pe companionii sãi sã o adopte, folosind diverse
metode sã o întipãreascã în inimile lor prin vorbele ºi faptele sale.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a înþeles
care este impactul mãreþ pe care aceastã purtare îl are în curãþirea
sufletelor ºi în intensificarea învãþãturilor ºi a deprinderilor lor.
De exemplu, el i-a spus lui Abu Dharr: „O, Abu Dharr, sã nu
vã spun eu de douã calitãþi care sunt uºor de obþinut, dar care vor
atârna foarte greu pe taler?” El a zis: „Ba da, desigur, o, Trimis al
lui Allah!” El a spus: „Sã vã purtaþi frumos cu ceilalþi ºi sã pãstraþi
tãcerea perioade mari de timp. Pe Cel în Mâna Cãruia se aflã
sufletul meu, nimic din ce au obþinut vreodatã oamenii nu este mai
bun decât acestea douã.”113
ªi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
zis: „O purtare bunã este o binecuvântare ºi o purtare rea este o
nenorocire. Pietatea prelungeºte viaþa ºi milostenia va împiedica
o moarte urâtã.”114
Una dintre rugile pe care le fãcea era: „Allahumme ahsanta
khalqi fa ahsin khulqi [O, Allah, mi-ai dãruit o constituþie fizicã bunã,
fã-mi de asemenea ºi purtarea bunã].”115
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Rugãciunea Profetului, prin care îi cere lui Allah sã îi
dãruiascã o purtare bunã, când Allah l-a descris în Coran ca având
„o fire minunatã” [Coran 68:4], este un indiciu clar al profundei
sale preocupãri ºi dorinþe ca musulmanii sã continue sã încerce
sã se poarte ºi mai frumos, indiferent de înãlþimile pe care le-au
escaladat deja, aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – lor a continuat sã îºi sporeascã purtarea bunã
prin aceastã rugã. „Purtarea bunã” este un termen cuprinzãtor în
care sunt incluse toate trãsãturile bune care pot fi dobândite de
oameni, cum ar fi: modestia, rãbdarea, blândeþea, îndurarea,
îngãduinþa, veselia, corectitudinea, îndrumarea, cinstea, puritatea
sufleteascã ºi multe altele.
Cel care îºi propune sã cerceteze învãþãturile islamice
referitoare la problemele sociale se va gãsi faþã în faþã cu o mulþime
de învãþãturi care încurajeazã fiecare dintre aceste purtãri nobile.
Acest lucru indicã în mod clar preocuparea pe care o are islamul
de a-i forma musulmanului o personalitate socialã deosebitã.
Islamul nu se referã numai la generalitãþi, ci se referã la fiecare
lucru minor care poate forma o personalitate puternicã. Aceastã
înþelegere nu existã în alte sisteme sociale, aºa cum existã în islam.
Cel care doreºte sã cerceteze nu are decât sã examineze
toate aceste texte ºi sã înþeleagã cãlãuzirea ºi legislaþia pe care
ele le conþin. Numai atunci va fi capabil sã înþeleagã personalitatea
unicã a adevãratului musulman.
Am studiat mai înainte unele dintre scrierile care se referã la
personalitatea musulmanului care urmeazã religia sa ºi aderã la ceea
ce a poruncit ºi ceea ce a interzis Domnul sãu. Din acest studiu reiese
clar cã adevãratul musulman este cinstit ºi credincios, nu înºealã, nu
trãdeazã, nu este invidios ºi se poartã frumos cu toþi oamenii. Acum
vom studia alte scrieri care definesc trãsãturile personalitãþii sociale
a musulmanului în toate aspectele pe care le are.
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El este caracterizat prin sfialã
Adevãratul musulman este sfios, urmând exemplul Profetului
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Marele companion
Abu Sa’id Al-Khudri – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Trimisul lui
Allah era mai sfios decât o fecioarã care se ascunde în camera ei.
Dacã vedea vreun lucru care nu-i plãcea, ºtiam numai dupã
expresia chipului sãu.” [convenit]
Sfiala, aºa cum au definit-o învãþaþii, este o atitudine nobilã,
care motiveazã întotdeauna o persoanã sã evite lucrurile rele ºi
sã încerce sã îºi împlineascã îndatoririle faþã de cei care au drepturi
asupra ei. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
lãudat în numeroase hadis-uri aceastã purtare sfioasã ºi a explicat
cã aceasta este o virtute adevãratã atât pentru cel care este
înzestrat cu ea, cât ºi pentru societatea în care acesta trãieºte.
’Imran ibn Husain – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Sfiala
nu aduce decât bine.” [convenit] Potrivit unei relatãri de Muslim,
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Sfiala
este numai bine.”
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Credinþa are
peste ºaptezeci de ramuri. Cea mai înaltã dintre ele este sã spui
„La ilaha ill-Allah!” [Nu existã altã divinitate în afarã de Allah!] ºi
cea mai joasã dintre ele este îndepãrtarea unui lucru dãunãtor din
cale. Sfiala este una dintre ramurile credinþei.” [convenit]
Adevãratul musulman este sfios, politicos, blând ºi sensibil
la sentimentele celorlalþi. El nu spune ºi nici nu face vreun lucru
care sã facã rãu celorlalþi sau sã le ºtirbeascã demnitatea.
Aceastã purtare sfioasã îi va ocroti pe musulmani de toate
aceste greºeli, nu doar pentru cã sunt sfioºi înaintea oamenilor, ci
ºi pentru cã sunt sfioºi înaintea lui Allah ºi se tem ca nu cumva sã
amestece „puritatea credinþei lor cu nedreptatea.” [Coran 6:82]
Sfiala este descrisã ca fiind o ramurã a credinþei ºi acesta este
modul cel mai eficient de a încuraja aceastã virtute.
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El este blând cu oamenii
Atunci când e momentul, adevãratul musulman este blând
ºi bun cu oamenii. Blândeþea ºi bunãtatea sunt calitãþi pe care
Allah le iubeºte la robii Sãi supuºi ºi aceste calitãþi îi fac ºi pe
ceilalþi sã îi îndrãgeascã pe cei care le deþin:
„Nu este fapta cea bunã deopotrivã cu fapta cea rea.
Respinge [fapta cea rea] cu cea care este mai bunã ºi iatã-l pe
acela care a fost între tine ºi el duºmãnie ca ºi cum ar fi un prieten
apropiat. / Însã nu le va fi dat decât acelora care sunt rãbdãtori ºi
nu-i va fi dat decât aceluia care va avea parte de mare noroc.”
[Coran 41:34,35]
Multe versete ºi hadis-uri întãresc mesajul cã blândeþea ºi
bunãtatea sunt calitãþi care trebuie încurajate. Acestea sunt virtuþi
nobile care trebuie sã fie predominante în comunitatea musulmanã
ºi care trebuie sã îl caracterizeze pe fiecare musulman din aceastã
comunitate care înþelege cu adevãrat cãlãuzirea islamicã. Pentru
bãrbatul musulman este de ajuns sã ºtie cã bunãtatea reprezintã
unul dintre atributele lui Allah ºi cã El i-a încurajat pe robii Sãi sã o
adopte în toate treburile lor: „Allah este Bun ºi iubeºte bunãtatea
în toate treburile.” [convenit]
Bunãtatea este o calitate minunatã pe care Allah o rãsplãteºte
într-un mod diferit de toate celelalte: „Allah este Bun ºi iubeºte
bunãtatea ºi El o rãsplãteºte într-un mod în care nu rãsplãteºte
cruzimea ºi într-un mod diferit de toate celelalte.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
lãudat bunãtatea, privind-o ca pe un lucru frumos ºi drag, iar
absenþa bunãtãþii face un lucru sã fie respingãtor: „Nu existã
bunãtate într-un lucru fãrã ca aceasta sã nu îl înfrumuseþeze ºi
lipsa bunãtãþii dintr-un lucru îl face pe acesta neplãcut.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
învãþat pe musulmani sã fie buni în modul în care se poartã cu
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oamenii ºi sã se poarte într-un mod exemplar care se potriveºte
musulmanului care îi cheamã pe oameni la religia lui Allah, Cel
Blând ºi Milostiv, indiferent cât de neplãcute ar fi împrejurãrile.
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Un beduin a
urinat în moschee ºi oamenii s-au ridicat sã îl dea afarã. Dar Profetul
a zis: «Lãsaþi-l! Aruncaþi un vas cu apã unde a urinat, cãci aþi fost
învãþaþi sã vã purtaþi frumos cu oamenii, nu sã-i asupriþi.»” [Bukhari]
Blândeþea, bunãtatea ºi îngãduinþa, nu cruzimea, agresiunea
ºi dojana, sunt cele care deschid inimile oamenilor spre mesajul
adevãrului. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã îi povãþuiascã pe musulmani: „Fiþi voioºi, nu
ameninþãtori, ºi uºuraþi lucrurile, nu le îngreunaþi.” [convenit]
Oamenii sunt în mod firesc dezgustaþi de obrãznicie ºi
cruzime, însã sunt atraºi de blândeþe ºi bunãtate. De aceea a grãit
Allah cãtre Profetul Sãu:
„ªi datoritã îndurãrii lui Allah, tu, [Muhammed], ai fost aºa
de blând cu ei! Iar de ai fi fost fãrã blândeþe ºi aspru la inimã, ei ar
fi fugit din preajma ta...”
[Coran 3:159]
Aceasta se referã la fiecare om care cautã sã cheme ºi alþi
oameni la islam. El trebuie sã gãseascã o modalitate bunã de a
ajunge la inimile lor ºi, pentru a atinge acest scop, el face uz de
toate mijloacele de blândeþe, bunãtate ºi tact pe care le are la
dispoziþie, chiar dacã cel pe care îl cheamã este un tiran sau un
rãufãcãtor.
Aºa a grãit Allah cãtre profetul Sãu, Moise (Musa), ºi cãtre
fratelui lui, Aaron (Harun), atunci când i-a trimis la Faraon:
„Duceþi-vã la Faraon, cãci el a întrecut orice mãsurã! / ªi
spuneþi-i lui vorbe blânde! Poate cã el îºi va aduce aminte sau se
va teme!”
[Coran 20:43,44]
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Deloc surprinzãtor, blândeþea, potrivit islamului, este
bunãtate. Celui care deþine aceastã calitate i-a fost dãruitã bunãtate
ºi cel care nu o deþine este cu adevãrat un învins, aºa cum vedem
în hadis-ul lui Jarir ibn ’Abdullah, care a zis: „L-am auzit pe Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – cã a spus:
«Cel cãruia i-a fost negatã blândeþea i-a fost negatã întreaga
bunãtate.»” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
explicat cã aceastã bunãtate va fi pogorâtã asupra indivizilor,
asupra familiilor ºi a oamenilor atunci când blândeþea devine
predominantã în vieþile acestora ºi atunci când este una dintre
trãsãturile lor de bazã.
Vedem acest lucru în hadis-ul relatat de A’iºa, în care Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a spus: „O, A’iºa, fii
blândã, cãci dacã Allah doreºte binele unei familii El o îndrumã
spre blândeþe.”
Potrivit unei alte relatãri, el a zis: „Dacã Allah voieºte binele
unei familii, El le insuflã [membrilor ei] blândeþe.”116
Jabir – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Dacã Allah doreºte
binele unui neam, El le insuflã [membrilor lui] blândeþe.”117
Ce bunãtate mai mare poate exista decât o trãsãturã care îl
va apãra pe om de Iad? Aºa a spus Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – într-un alt hadis: „Sã nu vã spun
eu oare cine va fi iertat de Foc ºi pentru cine Focul va fi interzis?
Va fi interzis pentru fiecare persoanã blândã, îngãduitoare ºi
bunã.”118
Învãþãturile Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – îl duc pe om un pas mai înainte, prin faptul cã îi insuflã
aceastã atitudine blândã ºi îi cer sã fie blând chiar ºi cu animalele
pe care le jertfeºte. Acest nivel este socotit a fi unul dintre cele mai
înalte la care poate ajunge omul evlavios ºi drept-credincios: „Allah
116
117
118

Relatat de Ahmad; cei care au fãcut a doua relatare sunt rijal al-sahih.
Relatat de Al-Bazar; cei care au relatat sunt rijal al-sahih.
Relatat de Tirmizi, care a spus cã este hasan hadis.
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a prescris binele (ihsaan)119 în toate lucrurile. Aºadar, dacã ucideþi,
ucideþi cum trebuie, ºi dacã jertfiþi, jertfiþi cum trebuie. Fiecare dintre
voi sã îºi ascutã tãiºul ºi sã cruþe de suferinþã animalul pe care îl
jertfeºte.” [Muslim]
Blândeþea faþã de necuvântãtoarele care sunt pe cale sã fie
jertfite indicã blândeþea omului care le sacrificã ºi îndurarea
acestuia faþã de toate fãpturile existente. Cu cât o persoanã
înþelege mai bine acest lucru ºi cu cât se poartã mai bine cu toate
fãpturile, cu atât este mai bunã ºi mai blândã. Acesta este þelul din
urmã la care îl împinge islamul pe musulman: sã fie blând chiar ºi
faþã de animale.
El este milostiv ºi îndurãtor
Musulmanul care înþelege învãþãturile islamice este milostiv
ºi îndurãtor, cãci înþelege cã milostenia oamenilor pe pãmânt va
face ca asupra lor sã se reverse îndurarea din ceruri: „Fiþi milostivi
cu cei ce se aflã pe pãmânt ºi atunci Cel ce se aflã în ceruri va fi
îndurãtor cu voi.”120
Musulmanul a învãþat din religia lui cã: „Faþã de cel care nu
se aratã milostiv faþã de oameni, Allah nu va arãta îndurare.”121
ªi: „Milostenia nu este luatã decât de la cel care este
osândit.”122
Adevãratul musulman nu este milostiv numai faþã de familia
lui, faþã de copii, de rude, de prieteni, ci ºi faþã de ceilalþi oameni.
Acest lucru îl gãsim în învãþãturile Profetului, care se referã la toþi
oamenii; ºi el a fãcut din compasiune o condiþie a credinþei, aºa
cum Abu Musa al-Aº’ari a relatat de la Profet: „Nu veþi crede pânã
119

Cuvântul din limba arabã „ihsaan” poate fi tradus prin „bine”, cel mai înalt
nivel de fapte bune ºi slãvire (atunci când îl slãviþi pe Allah sau împliniþi fapte
bune, consideraþi cã îl vedeþi, iar dacã nu puteþi atinge un asemenea nivel,
atunci gândiþi-vã cã El vã vede). [traducãtorul]
120
Relatat de Tabarani; cei care au relatat sunt rijal al-sahih.
121
Relatat de Tabarani, isnad hasan.
122
Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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nu veþi fi milostivi unii faþã de alþii.” Ei au zis: „O, Trimis al lui Allah,
cu toþii suntem milostivi.” El a zis: „Nu mã refer la compasiunea pe
care o simþiþi faþã de un prieten, ci la compasiunea faþã de toþi
oamenii ºi la cea faþã de oamenii obiºnuiþi.”123
Aceasta este mila pe care Allah a trezit-o în inimile
musulmanilor ºi a fãcut-o una dintre trãsãturile lor distinctive, astfel
încât comunitatea musulmanã sã poatã deveni o sursã de
compasiune reciprocã, pãtrunsã de iubire adâncã, milã ºi
îndrumare dreaptã.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
reprezentat un exemplu minunat de compasiune ºi era întruparea
acestei virtuþi, într-o asemenea mãsurã încât atunci când îi
conducea pe oameni în rugãciune, dacã auzea vreun copil
plângând, simþea numai compasiune faþã de mama acestuia, care
trebuia sã fie neliniºtitã de plânsetul copilului. ªi atunci scurta
rugãciunea, aºa cum au relatat Bukhari ºi Muslim de la Anas – Pacea
fie asupra sa! Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a spus: „Am început rugãciunea ºi intenþionam sã
o prelungesc, însã am auzit un copil plângând, aºa cã am scurtat
rugãciunea, din pricina neliniºtii pe care ºtiam cã trebuie s-o fi
simþit mama lui.”
Un beduin a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ºi a întrebat: „Îþi sãruþi copiii, pentru cã noi nu-i
sãrutãm?” El a zis: „Ce pot sã fac eu pentru tine, când Allah þi-a
îndepãrtat compasiunea din inimã?” [Bukhari ºi Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a
sãrutat pe Al-Hasan ibn ’Ali când Al-Aqra’ ibn Habis at-Tamimi
ºedea alãturi de el. Al-Aqra’ a zis: „Am zece copii ºi nu i-am sãrutat
niciodatã pe niciunul dintre ei.” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – s-a uitat la el ºi a zis: „Celui care nu aratã
compasiune nu i se va arãta îndurare.” [Bukhari ºi Muslim]
’Umar – Pacea fie asupra sa! – a dorit sã îl numeascã pe un
om într-o funcþie de mare autoritate peste musulmani, apoi l-a auzit
123

Relatat de Tabarani; cei care au relatat sunt rijal al-sahih.
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spunând un lucru asemãnãtor cu ceea ce a zis Al-Aqra’ ibn Habis,
cã nu îºi sãruta copiii. Atunci ’Umar s-a rãzgândit în privinþa numirii
lui ºi a zis: „Dacã inima ta nu este plinã de compasiune pentru
proprii tãi copii, cum ar putea sã fie pentru ceilalþi oameni? Pe
Allah, nu te voi numi niciodatã.” Apoi a rupt documentul pe care îl
pregãtise pentru acel om.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a dorit
ca în inima musulmanilor îndurarea sã cuprindã atât animalele,
cât ºi oamenii. Bukhari ºi Muslim au relatat de la Abu Huraira –
Pacea fie asupra sa! – cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a spus: „Un om mergea pe un drum, când deodatã
i s-a fãcut sete. A vãzut o fântânã, aºa cã a coborât în ea, a bãut
pânã s-a sãturat, apoi a ieºit. A vãzut un câine aproape mort de
sete ºi ºi-a zis: «Setea acestui câine este la fel de mare cum a fost
a mea.» ªi atunci a intrat din nou în fântânã, ºi-a umplut pantoful
cu apã, l-a þinut cu gura (în timp ce se cãþãra) ºi i-a dat câinelui sã
bea. Allah a fost mulþumit de el ºi l-a iertat. Ei au întrebat: «O,
Trimis al lui Allah, vom fi rãsplãtiþi pentru blândeþea faþã de
animale?» El a zis: «În fiecare fãpturã existã o rãsplatã.»”
Bukhari ºi Muslim au relatat de asemenea de la Ibn ’Umar
cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „O
femeie a fost osânditã pentru o pisicã pe care a încuiat-o pânã ce
a murit de foame. A fost aruncatã în Iad. S-a spus – ºi Allah ºtie
cel mai bine – «Nu ai hrãnit-o, nu i-ai dat apã când ai încuiat-o ºi
nici nu i-ai lãsat spaþiu ca sã poatã mânca insecte din pãmânt.»”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a atins
un nivel atât de înalt în ceea ce priveºte îndurarea, încât odatã,
când el ºi companionii sãi s-au oprit într-un loc, o pasãre a apãrut
deasupra capului sãu, ca ºi cum ar fi cãutat ajutorul sãu ºi s-ar fi
plâns de fapta rea a unui om care îi luase oul. El a zis: „Care dintre
voi a necãjit-o luându-i oul?” Un om a zis: „O, Trimis al lui Allah, eu
l-am luat.” Profetul a zis: „Pune-l înapoi, îndurã-te de ea.”124
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a dorit
124

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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sã întipãreascã în conºtiinþa musulmanilor un puternic simþ al
îndurãrii, aºa încât sã fie milostivi prin firea lor, chiar ºi faþã de
animale, deoarece cel care este blând faþã de animale nu va fi
aspru faþã de fratele sãu.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era
foarte milostiv atât faþã de oameni, cât ºi faþã de animale ºi el nu a
încetat niciodatã sã îi îndemne pe musulmani sã fie la fel, astfel
încât mila ºi îndurarea sã pãtrundã în lumea musulmanã ºi sã
umple societãþile ºi toate locurile. Atunci când compasiunea se
rãspândeºte pe pãmânt, îndurarea divinã se pogoarã de sus
asupra pãmântului ºi a locuitorilor lui, conform cuvintelor Profetului
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! „Fiþi milostivi cu cei ce
se aflã pe pãmânt ºi atunci Cel ce se aflã în ceruri va fi îndurãtor
cu voi.”125
El este îngãduitor ºi iertãtor
Adevãratul musulman care urmeazã învãþãturile religiei lui
este îngãduitor ºi iertãtor. Îngãduinþa este o trãsãturã nobilã
poruncitã în Coran, iar cei care au aceastã trãsãturã sunt priviþi ca
reprezentând cel mai înalt exemplu de evlavie în islam ºi sunt
incluºi în grupul fãcãtorilor de bine care au reuºit sã câºtige iubirea
ºi mulþumirea lui Allah:
„...care-ºi stãpânesc mânia ºi care iartã oamenilor, cãci Allah
îi iubeºte pe cei care plinesc fapte bune.”
[Coran 3:134]
Astfel de oameni îºi stãpânesc mânia ºi nu poartã ranchiunã.
Aceºtia s-au eliberat de povara grea a urii ºi au intrat într-o lume
nouã a îngãduinþei ºi a iertãrii. Au câºtigat puritatea inimilor ºi
liniºtea minþii ºi, cel mai important, au câºtigat iubirea ºi mulþumirea
lui Allah.
125

Relatat de Tabarani; cei care au relatat sunt rijal al-sahih.
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Îngãduinþa ºi iertarea sunt atitudini minunate pe care nu le
pot obþine decât cei care sunt receptivi la chemarea islamului ºi la
învãþãturile lui înalte. Ei preferã iertarea, rãsplata ºi cinstea de la
Allah în locul dorinþei lor de rãzbunare.
Coranul înalþã, în cel mai minunat mod, sufletul uman la acest
nivel înalt ºi greu de atins. Se spune cã acela care a fost tratat cu
nedreptate are dreptul sã se apere ºi sã se împotriveascã asupririi
(ochi pentru ochi), însã celui care a fost nedreptãþit nu i se permite
sã fie copleºit de dorinþa de rãzbunare. Mai mult decât atât, Coranul
îl îndrumã pe om spre un nivel de rãbdare, de îngãduinþã ºi de
iertare ºi se afirmã cã pentru acest lucru este nevoie de o mare
determinare ºi stãpânire de sine:
„ªi pentru aceia care, atunci când nedreptatea se abate
asupra lor, ei o înfruntã. / Rãsplata pentru un rãu este un rãu
deopotrivã cu el. Însã rãsplata aceluia care iartã ºi care cautã
împãcare se aflã la Allah. El nu-i iubeºte pe cei nelegiuiþi! Cât
despre aceia care se ajutã ºi izbândesc, dupã ce sunt nedreptãþiþi,
împotriva acestora nu este drum [pentru dojanã]; / Ci drumul pentru
dojanã este împotriva acelora care-i nãpãstuiesc pe [ceilalþi]
oameni ºi sãvârºesc fãrãdelegi pe pãmânt, fãrã de dreptate.
Aceºtia vor avea parte de chin dureros. / Iar acela care rabdã ºi
iartã, [sã ºtie cã] acesta este dintre lucrurile înalte.”
[Coran 42:39-43]
Copleºit de durere din cauza acþiunii de defãimare care
fusese plãnuitã împotriva fiicei lui, A’iºa, Abu Bakr – Pacea fie
asupra sa! – s-a jurat sã nu îi mai ajute pe acei nerecunoscãtori
care beneficiau de bunãtatea lui ºi care participaserã la acea
clevetealã pãcãtoasã. Însã Allah a revelat:
„Sã nu jure cei înzestraþi cu belºug ºi cu bogãþie dintre voi
cã ei nu vor mai da [nimic] rudelor, sãrmanilor ºi celor care purced
pe calea lui Allah! Ci sã ierte ºi sã miluiascã. Oare nu voiþi voi ca
188

BÃRBATUL MUSULMAN
Allah sã vã ierte vouã? Iar Allah este Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur,
Rahim].”
[Coran 24:22]
Într-o comunitate musulmanã, interacþiunile dintre indivizi nu
se bazeazã pe învinuire, criticare sau cãutare de rãzbunare pentru
fiecare lucru, fie el major sau minor. Mai degrabã, ele se bazeazã
pe frãþie, pe o trecere cu vederea a greºelilor ºi pe îngãduinþã.
Acest lucru este cerut de învãþãturile islamice ºi aºa se spune în
Coran:
„Nu este fapta cea bunã deopotrivã cu fapta cea rea.
Respinge [fapta cea rea] cu cea care este mai bunã ºi iatã-l pe
acela care a fost între tine ºi el duºmãnie ca ºi cum ar fi un prieten
apropiat. / Însã nu le va fi dat decât acelora care sunt rãbdãtori ºi
nu-i va fi dat decât aceluia care va avea parte de mare noroc.”
[Coran 41:34,35]
Dacã unei fapte rele i se rãspunde întotdeauna tot cu una
rea, atunci, drept rezultat, ar exista numai urã ºi rãutate. Însã dacã
rãului i se rãspunde cu bine, atunci focul urii se va potoli, oamenii
se vor liniºti ºi rãutatea va dispãrea. Cei doi care se duºmãneau
vor deveni prieteni adevãraþi, atunci când unul dintre ei spune o
vorbã bunã sau zâmbeºte binevoitor celuilalt. Aceasta este o mare
victorie pentru cel care a respins fapta cea rea cu o faptã mai
bunã. ªi aceastã stare nu o poate obþine decât cel care va avea
parte „de mare noroc”, aºa cum se spune în Coran. O astfel de
persoanã rãspunde rãului pe care îl întâmpinã cu rãbdare ºi
respinge fapta cea rea cu o faptã mai bunã.
Aceasta este atitudinea unui credincios dintr-o comunitate
de credincioºi. Multe versete din Coran întãresc acest mesaj ºi
cautã sã instaleze aceastã atitudine în inimile credincioºilor. Aºadar
Coranul îºi îndeamnã credincioºii sã îºi stãpâneascã în orice
situaþie mânia, sã fie iertãtori ºi sã treacã cu vederea greºelile
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celorlalþi, astfel încât sã nu rãmânã nicio urmã de urã, resentiment
sau rãutate:
„...iartã-le lor, [o, Muhammed,] cu frumoasã iertare!”
[Coran 15:85]
Hadis-urile nu sunt mai puþin preocupate de aceastã atitudine
nobilã de iertare ºi îngãduinþã. ªi ele îi îndeamnã pe musulmani
sã îºi însuºeascã aceastã atitudine nobilã ºi descriu modul în care
aceasta ar trebui sã le influenþeze comportamentul. Acesta este
exemplul Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –,
conducãtorul ºi învãþãtorul musulmanilor, exemplu care trebuie
urmat.
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul nu a lovit
niciodatã vreo persoanã, femeie sau slujitor, cu mâna sa, decât
atunci când lupta pentru cauza lui Allah, ºi niciodatã nu s-a supãrat
de un lucru ºi a cãutat sã se rãzbune, decât atunci când legile lui
Allah erau încãlcate, ºi atunci se rãzbuna pentru Allah.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – urma
poruncile lui Allah:
„Fii cu iertare, porunceºte ceea ce este bun ºi îndepãrteazã-te
de neºtiutori!”
[Coran 7:199]
„...Respinge [fapta cea rea] cu cea care este mai bunã...”
[Coran 41:34]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
reprezentat un exemplu unic în ceea ce priveºte aceastã atitudine
sublimã. El nu a rãspuns la rãu cu rãu, ci a rãspuns mai degrabã
cu iertare, îndemnând ceea ce e bine ºi îndepãrtându-se de
neºtiutori. El a rãspuns întotdeauna rãului cu o faptã mai bunã.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Mergeam cu Trimisul
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lui Allah ºi el purta un veºmânt Najrani cu un guler tare. Un beduin
a venit la el ºi l-a apucat cu putere, iar eu m-am uitat ºi am vãzut
urma lãsatã de guler din cauza modului brutal în care îl apucase.
Apoi beduinul a zis: «O, Muhammed, porunceºte sã mi se dea o
parte din averea lui Allah pe care o ai tu!» Profetul s-a întors spre
el ºi a zâmbit, apoi a poruncit sã i se dea ceva.” [convenit]
Aceastã atitudine de îndurare era atât de adânc înrãdãcinatã
în inima sa nobilã, încât a iertat-o chiar ºi pe evreica ce îi trimisese
un berbec otrãvit, aºa cum au relatat Bukhari, Muslim ºi alþii.
Aceastã evreicã i-a trimis Profetului carne de berbec otrãvitã ºi el
împreunã cu câþiva companioni au început sã mãnânce, apoi el a
zis: „Opriþi-vã! Este otrãvitã!” Femeia a fost adusã înaintea
Profetului ºi el a întrebat-o: „Ce te-a fãcut sã faci asta?” Ea a zis:
„Am vrut sã ºtiu dacã eºti cu adevãrat profet, caz în care Allah te-ar
fi prevenit ºi otrava nu þi-ar fi fãcut rãu. Dacã n-ai fi fost profet,
atunci am fi scãpat de tine.” Companionii au întrebat: „Sã o
ucidem?” El a zis: „Nu!”, ºi a iertat-o.
Când cei din tribul Daws s-au rãzvrãtit ºi au refuzat sã urmeze
poruncile lui Allah ºi ale Trimisului Sãu, At-Tufail ibn ’Amr Ad-Dawsi
a venit la Profet ºi a zis: „Daws s-a rãzvrãtit, roagã-te la Allah
împotriva lor.” Profetul s-a îndreptat cu faþa spre Ka’aba (qibla),
ºi-a ridicat mâinile ºi oamenii au zis: „Sunt pierduþi!” Dar Profetul,
care era iertãtor ºi îngãduitor ºi nu dorea sã vadã cum pedeapsa
lui Allah cade asupra oamenilor, s-a rugat pentru (tribul) Daws
astfel: „O, Allah, cãlãuzeºte tribul Daws ºi adu-l aici! O, Allah,
cãlãuzeºte tribul Daws ºi adu-l aici! O, Allah, cãlãuzeºte tribul Daws
ºi adu-l aici!” [Bukhari ºi Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a sãdit
în inimile oamenilor aceastã atitudine de a fi întotdeauna iertãtori
ºi îngãduitori, chiar ºi atunci când întâmpinau greutãþi ºi erau
boicotaþi. Cu mintea pãtrunzãtoare cu care l-a înzestrat Allah, el a
înþeles cã oamenii rãspund mai bine la îngãduinþã decât la cruzime.
Din acest motiv, atunci când ’Uqba ibn ’Amir l-a întrebat: „O, Trimis
al lui Allah, spune-mi despre cea mai bunã faptã”, el a rãspuns:
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„O, ’Uqba, pãstreazã legãturile cu cel care le desface, dã-i celui
care nu-þi dã ºi nu te rãzbuna pe cel care te nedreptãþeºte.” Într-o
altã relatare el a zis: „Iartã-l pe cel care te nedreptãþeºte.”126
El este îngãduitor cu oamenii
Musulmanul care îºi înþelege religia este îngãduitor cu
oamenii, deoarece ºtie cã pentru omul bun nimic nu se comparã
cu îngãduinþa în aceastã lume ºi în cea ce va sã vinã. Atitudinea
lui îngãduitoare ºi blândã deschide calea spre inimile oamenilor, îl
face plãcut înaintea lor ºi câºtigã de asemenea mulþumirea, iertarea
ºi îndurarea lui Allah. Acest lucru se afirmã foarte clar în învãþãturile
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
Jabir – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Fie ca Allah sã se
îndure de omul îngãduitor atunci când cumpãrã, când vinde ºi
când cere sã i se plãteascã.” [Bukhari]
Abu Mas’ud Al-Ansari a spus: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Un om dintre cei care au
fost înaintea voastrã a fost chemat sã dea socotealã ºi în scrierea
lui nu a fost gãsitã nicio faptã bunã în afarã de faptul cã obiºnuia
sã încheie socoteli cu oamenii, iar el era înstãrit, ºi obiºnuia sã le
spunã angajaþilor sã-i ierte pe acei datornici care se aflau în
dificultate. Allah, fie El prea-mãrit, a grãit: „Voi trebuie sã fiþi mai
generoºi decât el” ºi l-a iertat.»” [Muslim]
Cât de greu va cântãri aceastã atitudine pe taler ºi cât de
mult va avea nevoie de ea omul în acea Zi înfricoºãtoare!
El are o înfãþiºare binevoitoare
Una dintre cerinþele acestei atitudini îngãduitoare este ca o
persoanã sã fie veselã, plãcutã ºi prietenoasã. Toate acestea sunt
parte a unei atitudini frumoase ºi a faptelor bune încurajate de islam.
126

Relatat de Ahmad ºi Tabarani; cei care i-au relatat lui Ahmad sunt thiqat.
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În “Sahih Muslim” se spune cã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Nu desconsideraþi nicio
faptã bunã, chiar dacã este numai întâmpinarea fratelui cu o
înfãþiºare binevoitoare.”
Bukhari ºi Muslim relateazã de la marele companion Jarir
ibn ’Abdullah: „Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
nu a refuzat niciodatã sã mã vadã, dupã ce am îmbrãþiºat islamul,
ºi el nu m-a primit niciodatã fãrã sã-mi zâmbeascã.”
Societatea în care între membrii ei existã îngãduinþã,
prietenie ºi cãldurã este o societate umanã unitã, prietenoasã,
civilizatã care cinsteºte omul, respectã bunele maniere ºi este
pãtrunsã de cele mai înalte valori umane. Aceasta este societatea
islamicã descrisã de învãþãturile islamice, societatea pe care
islamul încearcã sã o stabileascã, astfel încât sã se distingã de
celelalte comunitãþi. Vedem diferenþa imensã care existã între
aceastã societate sublimã ºi societatea materialistã în care omul
suferã de o goliciune spiritualã, fãrã sã le zâmbeascã vecinilor
sau rudelor, abia dacã sã le zâmbeascã propriilor prieteni,
deoarece este prea preocupat de grijile acestei vieþi materialiste
care a distrus flacãra sentimentelor umane ºi spirituale ºi l-a lãsat
pe om sã se învârtã în cercuri fãrã sfârºit.
El are simþul umorului
Musulmanul are simþul umorului ºi acest lucru îi face pe
oameni sã îl placã. El umblã cu ei ºi glumeºte cu ei, dacã se cuvine
acest lucru, fãrã a întrece însã mãsura ºi fãrã a spune vreun lucru
nepotrivit. În mod similar, atunci când e serios, el nu întrece mãsura
cu asprimea ºi severitatea. Umorul sãu se încadreazã în limitele
îngãduite de islam ºi nu depãºeºte limitele adevãrului. Acesta este
exemplul pe care l-au dat Profetul ºi companionii sãi în modul în
care glumeau. Aºa cum s-a relatat, companionii i-au spus
Profetului: „Glumeºti cu noi.” El – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a zis: „Însã nu spun altceva decât adevãrul.” [Bukhari]
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Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã glumeascã, însã spunea numai adevãrul atunci când
fãcea vreo glumã. Companionii glumeau în acelaºi mod. Existã
multe relatãri încântãtoare ºi amuzante referitoare la schimbul de
glume dintre Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
ºi companionii sãi.
Printre relatãrile din hadis-uri ºi biografii se numãrã ºi cea în
care se spune cum obiºnuia Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – sã glumeascã cu bãieþelul unuia dintre companionii
sãi, pe nume Abu ’Umair, care avea o pasãre micã cu care se
juca. Într-o zi l-a vãzut pe bãiat trist ºi atunci a întrebat: „De ce îl
vãd trist pe Abu ’Umair?” Companionul i-a rãspuns: „Pasãrea127
(nughar) cu care se juca a murit, o, Trimis al lui Allah!” Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a început sã
glumeascã blând cu bãiatul, spunând: „O, Abu ’Umair, ce s-a
întâmplat cu a ta nughair?”128
Un bãrbat a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ºi l-a rugat sã-i dea un animal sã cãlãreascã. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a zis în glumã: „Îþi
voi da sã cãlãreºti puiul femelei (cãmile).” El a zis: „O, Trimis al lui
Allah, ce sã fac eu cu puiul femelei?” Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Oare cãmilele de cãlãrit
nu sunt nãscute din cãmila femelã?”129
Imamul Ahmad a relatat de la Anas – Pacea fie asupra sa! –
cã era printre oamenii deºertului un om pe nume Zaahir. Acesta
obiºnuia sã-i aducã Profetului daruri din deºert, iar Profetul îi dãdea
tot ce avea nevoie atunci când mergea la luptã. Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Zaahir este omul
nostru din deºert, iar noi suntem orãºenii lui.” Profetul îl iubea foarte
mult ºi el (Zaahir) era un bãrbat urât. Într-o zi, Profetul a venit la
el, în timp ce el vindea niºte bunuri. A venit din spatele lui ºi l-a
127

Nughar – o pasãre micã, asemãnãtoare unei vrãbii.
Nughair diminutiv de la nughar. În limba arabã, acesta este un joc de cuvinte,
datoritã faptului cã numele bãiatului (’Umair) rimeazã cu cel al pãsãrii.
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Relatat de Ahmad, Abu Dawud ºi Tirmizi, cu un hasan isnad.
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îmbrãþiºat. Omul nu a putut sã-l vadã ºi a zis: „Lasã-mã în pace!
Cine e?” Apoi s-a întors ºi l-a recunoscut pe Profet, iar când a
aflat cine era a încercat sã se apropie mai mult de Profet. Profetul
a început sã spunã [în glumã]: „Cine îl va cumpãra pe acest sclav?”
Zaahir a zis: „O, Trimis al lui Allah, vei vedea cã nu am preþ.” Profetul
a zis: „Însã în Vederea lui Allah ai preþ” sau a zis: „Însã în Vederea
lui Allah eºti de preþ.”
O bãtrânã a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – ºi a zis: „O, Trimis al lui Allah, roagã-te la Allah sã
intru în Paradis.” El a zis în glumã: „O, mamã a lui cutare, nicio
bãtrânã nu va intra în Paradis!” Bãtrâna a plecat plângând ºi atunci
Profetul a zis: „Spuneþi-i cã nu va intra în Paradis ca bãtrânã, cãci
Allah grãieºte: «Noi le-am creat pe ele desãvârºite / ªi le-am fãcut
pe ele neprihãnite.» [Coran 56:35,36]”130
O relatare care reflectã simþul umorului pe care îl avea
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – este cea
fãcutã de imamul Ahmad de la A’iºa – Pacea fie asupra sa! Ea a
zis: „Am plecat cu Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – într-o cãlãtorie. La acea vreme eu eram încã tânãrã
ºi destul de zveltã. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – le-a spus oamenilor: «Luaþi-o înainte!» ºi ei au luat-o
înainte, apoi mi-a zis: «Vino, sã ne întrecem!» ªi m-am întrecut cu
el ºi am câºtigat. A lãsat lucrurile aºa pânã când am mai pus pe
mine câteva kilograme. Mai târziu, l-am însoþit într-o cãlãtorie.
Le-a zis oamenilor: «Luaþi-o înainte», ºi ei au luat-o înainte. Mi-a
zis: «Vino, sã ne întrecem!» ªi m-am întrecut cu el ºi el a câºtigat.
A început sã râdã ºi a zis: «Asta e pentru atunci.»”
Companionii Profetului nu gãseau nimic rãu în faptul de a
glumi câteodatã, aºa cum l-au vãzut pe Profet, conducãtorul ºi
învãþãtorul lor, fãcând câteodatã. Multe povestioare încântãtoare
despre simþul lor de umor reflectã firea îngãduitoare a primei
societãþi islamice ºi aratã cât de mult s-a îndepãrtat aceasta de
orizonturile înguste ºi mohorâte ale perioadei de dinainte de islam.
130

Relatat de Tirmizi, este hasan hadis.
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În Al-Adab Al-Mufrad, Bukhari relateazã de la Bakr ibn
’Abdullah: „Companionii Profetului obiºnuiau sã arunce unii într-alþii
cu coji de cantalup, însã atunci când lucrurile deveneau serioase,
ei erau singurii bãrbaþi adevãraþi.”
Acesta este umorul islamic, îngãduitor, care nu depãºeºte
niciodatã limitele adevãrului ºi nici nu înjoseºte demnitatea unei
persoane. Mai degrabã, serveºte scopului sãu, acela de a bucura
inimile ºi minþile.
Un exemplu care aratã simþul umorului pe care îl aveau
companionii Profetului, care l-a fãcut pe Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – sã râdã, este reprezentat de
relatarea imamului Ahmad fãcutã de la Umm Salama – Pacea fie
asupra sa! Abu Bakr – Pacea fie asupra sa! – a mers cu niºte
treburi în Busra ºi cu el se aflau Nu’aiman ºi Suwaibit ibn Harmala
– Pacea fie asupra lor –, care fuseserã prezenþi la Badr. Suwaibit
se îngrijea de hranã în acea cãlãtorie ºi Nu’aiman i-a zis: „Dã-mi
sã mãnânc!” Suwaibit a spus: „Nu, pânã nu vine ºi Abu Bakr.”
Nu’aiman era un om zglobiu, care avea un simþ dezvoltat al
umorului ºi a mers la unii oameni care aduseserã cu ei ºi animale
ºi le-a zis: „Vreþi sã cumpãraþi de la mine un sclav arab voinic?” Ei
au spus: „Da.” Le-a zis: „Are însã o gurã mare ºi poate o sã vã
spunã cã e om liber. Dacã asta înseamnã cã nu vreþi sã îl luaþi,
atunci uitaþi de lucrul ãsta ºi nu îmi faceþi probleme din cauza lui.”
Ei au spus: „Nicio problemã! Îl cumpãrãm.” ªi l-au cumpãrat pentru
zece cãmile (femele) tinere. Nu’aiman a dus animalele ºi le-a spus
oamenilor: „Iatã-l!” Suwaibit a zis: „Sunt un om liber!” Ei au spus:
„Ne-a spus deja totul despre tine” ºi i-au pus o funie în jurul gâtului
ºi l-au dus mai departe. Apoi a venit Abu Bakr ºi i s-a spus ce se
întâmplase. El ºi însoþitorii sãi au mers, au înapoiat animalele ºi l-au
luat apoi pe Suwaibit. I-au povestit Profetului ce se întâmplase ºi el ºi
companionii sãi au râs de povestea asta cam un an de zile.
Un beduin a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! A intrat în moschee ºi ºi-a lãsat cãmila în curte.
Unii companioni i-au spus lui Nu’aiman ibn ’Amr al-Ansari, care
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era cunoscut ca al-Nu’aiman: „Dacã o tai, o vom mânca, pentru
cã vrem sã avem niºte carne ºi Trimisul lui Allah va plãti pentru
ea.” ªi atunci al-Nu’aiman a tãiat-o. Când beduinul a ieºit ºi a vãzut
ºaua, a început sã strige: „Mi-au jertfit cãmila, o, Muhammed.”
Profetul a ieºit ºi a întrebat: „Cine a fãcut asta?” Ei i-au spus:
„Al-Nu’aiman.” ªi a plecat sã îl caute ºi l-a gãsit în casa lui Duba’a
bint al-Zubair ibn ’Abdul Muttalib – Pacea fie asupra sa! –, unde
se ascunsese într-un ºanþ ºi se acoperise cu ramuri ºi frunze de
palmier. Un om a arãtat spre locul în care se afla, apoi a zis cu
voce tare: „Nu l-am vãzut, o, Trimis al lui Allah.” Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a scos din ºanþ ºi faþa îi
era murdarã din cauza frunzelor cu care se acoperise. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a întrebat: „De ce
ai fãcut ce ai fãcut?” Al-Nu’aiman a zis: „Cei care v-au spus unde
mã aflu, o, Trimis al lui Allah, sunt aceeaºi cu cei care mi-au spus
mie sã fac ce am fãcut!” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a început sã îl ºteargã pe faþã ºi sã râdã, apoi a plãtit
preþul cãmilei tãiate.131
Nu existã indiciu mai clar în acest sens decât aceste relatãri
ºi altele asemãnãtoare care se referã la simþul umorului pe care
islamul doreºte sã îl vadã la supuºii sãi. Aceste calitãþi vor face o
persoanã mai blândã ºi mai plãcutã, câºtigând astfel inimile
oamenilor. Nimeni nu are nevoie de aceste trãsãturi mai mult decât
musulmanul care cautã sã îi cheme pe alþii la islam.
El este rãbdãtor
Musulmanul care îºi înþelege religia încearcã întotdeauna
sã fie rãbdãtor ºi sã îºi stãpâneascã mânia, urmând învãþãturile
din Coran:
„…care-ºi stãpânesc mânia ºi care iartã oamenilor, cãci Allah
îi iubeºte pe cei care plinesc fapte bune.”
[Coran 3:134]
131

A se vedea Hayat al-Sahaba, 3/154,155.
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Potrivit islamului, puternic nu este omul care are muºchi ºi îi
poate pune pe alþii la pãmânt, ci este omul echilibrat, rãbdãtor ºi
stãpân pe sine.
„Puternic nu este acela care poate lupta, ci este acela care
îºi stãpâneºte mânia.” [convenit]
Stãpânirea de sine la vreme de mânie este o dovadã de
bãrbãþie, pentru cã dacã un om se poate stãpâni într-o astfel de
situaþie, apoi el va fi capabil sã se descurce în orice situaþie, sã
împiedice conflicte ºi necazuri, sã îºi atingã þelurile ºi sã câºtige
mulþumirea lui Allah ºi a oamenilor. Din acest motiv, atunci când
un om a venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
ºi i-a cerut sã îi dea o scurtã povaþã, el a zis: „Nu te mânia!” Omul
ºi-a repetat întrebarea ºi, de fiecare datã, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a rãspuns cu aceastã singurã
propoziþie care însumeazã toate atitudinile ºi purtãrile bune: „Nu
te mânia.” [Bukhari]
Ibn ’Abbas a spus: „Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – i-a spus lui Ashajj Abdul-Qays: «Ai douã calitãþi
pe care Allah le iubeºte: rãbdarea ºi îngãduinþa.»” [Muslim]
Adevãratul musulman se mânie câteodatã, însã nu pentru
el, ci mai degrabã pentru Allah, dacã vreuna dintre legile Lui este
încãlcatã ori desfiinþatã, sau dacã vreunul dintre ritualurile Lui este
defãimat. În acest caz, musulmanul se va ridica plin de mânie
împotriva acelor opresori pãcãtoºi care se leapãdã de legile lui
Allah ºi îºi bat joc de ºari’a Sa. Aºa obiºnuia sã facã Profetul,
dupã cum au relatat imamul Malik ºi Bukhari: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu s-a rãzbunat niciodatã
pentru el, însã, dacã legile lui Allah erau încãlcate, se rãzbuna
pentru Allah.”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã se înfurie ºi chipul i se înroºea dacã auzea vreo ofensã
la adresa islamului sau dacã descoperea vreo greºealã sau
neglijenþã în aplicarea legilor lui ºi în executarea pedepselor lui.
El s-a mâniat în ziua în care un om a venit la el ºi a zis: „Am
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întârziat întotdeauna la rugãciunea fajr (salat as-subh) din cauza
lui cutare, care prelungeºte mereu rugãciunea.” Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu a fost vãzut niciodatã
atât de mânios în mustrarea lui ca în acea zi. El a zis: „O, voi
oameni, printre voi existã unii care îi îndepãrteazã pe alþii de fapte
bune. Când cineva îi conduce pe oameni în rugãciune, sã o
scurteze, cãci în spatele lui se aflã bãtrâni, tineri ºi cei care se
grãbesc.” [convenit]
S-a mâniat de asemenea în ziua în care s-a întors dintr-o
cãlãtorie ºi a gãsit în casa A’iºei o cortinã subþire acoperitã de
imagini. Când a vãzut-o, a rupt-o ºi chipul i s-a înroºit. El i-a zis:
„O, A’iºa, cei care vor fi cel mai aspru pedepsiþi de Allah în Ziua
Învierii vor fi cei care imitã creaþia lui Allah.” [convenit]
S-a mâniat ºi atunci când Usama ibn Zaid i-a vorbit despre
femeia Makhzumi care furase ºi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – hotãrâse sã-i fie aplicatã pedeapsa potrivitã.
Oamenii au zis: „Cine va vorbi cu Profetul despre ea?” Atunci ei
au zis: „Cine îndrãzneºte sã facã asta în afarã de Usama ibn Zaid,
pe care el îl îndrãgeºte?” ªi atunci Usama a vorbit cu el ºi Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a zis mânios: „Intervii
ca sã opreºti una dintre pedepsele poruncite de Allah?” Apoi s-a
ridicat ºi s-a adresat oamenilor: „Cei care au fost înaintea voastrã
au fost nimiciþi, cãci atunci când unul dintre nobilii lor sãvârºea
jafuri, îl lãsau în pace, însã, atunci când unul dintre cei fãrã putere
fura, îl pedepseau. Pe Allah, dacã Fatima, fiica lui Muhammed, ar
sãvârºi vreun furt, i-aº tãia mâna.” [convenit]
Pentru acestea se mânia Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – ºi, potrivit islamului, acestea sunt motive
întemeiate. Mânia trebuie sã fie pentru Allah, nu pentru propria
persoanã.
El evitã blestemele ºi vorbele necugetate
De vreme ce musulmanul a adoptat aceastã atitudine faþã
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de mânie (ca mânia lui sã fie numai pentru Allah), atunci este firesc
ca limba lui sã se înfrâneze sã rosteascã blesteme sau vorbe
necugetate. Aceastã atitudine a lui este întãritã de aderarea lui
sincerã la învãþãtura cãlãuzitoare a islamului, care îl face sã renunþe
la blesteme, jurãminte ºi la folosirea unui limbaj urât, într-o
asemenea mãsurã cã musulmanul nu suportã nici mãcar sã audã
asemenea cuvinte.
Ibn Mas’ud – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Blestemarea
unui musulman este pãcat ºi uciderea lui este necredinþã.”
[convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Allah nu iubeºte pe nimeni care este spurcat la vorbã ºi spune
cuvinte neruºinate.”132
„Allah îl va urî pe cel respingãtor ºi spurcat la vorbã.”133
„Credincios nu este acela care îi rãneºte pe ceilalþi cu
blesteme, cuvinte, jurãminte ori vorbe spurcate.”134
Acest lucru nu se potriveºte musulmanului care a fost cãlãuzit
de învãþãturile islamului. El este mai presus de toate acestea ºi se
îndepãrteazã ºi mai mult de ele, de fiecare datã când înþelege ºi
mai bine minunatul exemplu al Profetului – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! –, care nu a rostit niciodatã în viaþa lui vreun
cuvânt care sã jigneascã, sã rãneascã sentimentele oamenilor
sau sã le strice reputaþia.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu folosea niciodatã cuvinte
necugetate, sau blesteme, sau jurãminte. Atunci când dorea sã
dojeneascã vreo persoanã, spunea: «Ce se întâmplã cu el, sã-i
fie fruntea lipitã de pãmânt?135»” [Bukhari]
El nu îi blestema nici mãcar pe necredincioºii care îºi
132

Relatat de Ahmad ºi Tabarabi; cei care au relatat sunt thiqat.
Relatat de Tabarani; cei care au relatat sunt thiqat.
134
Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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Adicã sã împlineascã multe prosternãri în rugãciune (sã îºi înmulþeascã
sujud-ul) [autorul]
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împietriserã inima la mesajul pe care îl adusese. El nu le-a adresat
niciodatã vreun cuvânt urât, aºa cum a spus strãlucitul companion
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! S-a spus: „O, Trimis al lui
Allah, roagã-te împotriva politeiºtilor!” El a zis: „Nu sunt trimis ca
blestem, ci sunt trimis ca milostenie.” [Muslim]
Abu Huraira a spus: „Un bãrbat a bãut vin ºi atunci a fost
adus la Profet, iar el le-a spus oamenilor sã îl loveascã. Atunci unii
dintre noi au început sã îl loveascã cu mâinile, iar alþii cu pantofii
sau cu veºmintele. Când bãrbatul a plecat, unii oameni au zis:
«Fie ca Allah sã te umple de ruºine!» Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Nu spuneþi asta. Nu
ajutaþi diavolul sã punã stãpânire pe el.»” [Bukhari]
Ce purtare milostivã ºi îndurãtoare chiar ºi faþã de cel care
rãtãcea în labirintul greºelii ºi al nescultãrii!
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
excelat în înlãturarea rãdãcinilor rãului, urii ºi duºmãniei din inimile
oamenilor, atunci când le-a vorbit musulmanilor de soarta
îngrozitoare pe care o va avea cel ce dã frâu liber limbii lui sã îi
ponegreascã pe ceilalþi. El va vedea cã toate insultele lui meschine
ºi ieftine ºi toate atacurile pe care le-a adus unei persoane îi vor
anula orice faptã bunã pe care poate a fãcut-o în aceastã viaþã ºi
el va fi distrus în totalitate, fãrã a avea în acea Zi înfricoºãtoare
nicio pavãzã care sã îl apere de focul Iadului.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„ªtiþi voi care va fi cel nimicit?” Ei au zis: „Este acela care nu are
averi sau proprietãþi.” El a spus: „Cel care va fi nimicit din
comunitatea mea este acela care vine în Ziua Învierii cu rugãciuni,
post ºi danie, însã l-a insultat pe acesta, l-a defãimat pe acela, a
cheltuit averea acestuia, a vãrsat sângele aceluia ºi l-a lovit pe
acela. ªi o parte din rãsplata lui va fi dãruitã acestuia ºi o parte
aceluia... ªi dacã rãsplata lui se sfârºeºte mai înainte ca toate
victimele lui sã fie despãgubite, atunci unele dintre pãcatele
acestora vor fi luate ºi adãugate la cele ale lui, iar apoi va fi aruncat
în Iad.” [Muslim]
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Nu e de mirare aºadar cã toate aceste lucruri rele sunt
excluse din viaþa adevãraþilor musulmani. Disputele ºi certurile care
ar putea duce la blesteme ºi insulte sunt rare într-o adevãratã
comunitate islamicã, în care aceste valori sunt predominante ºi
aceste mãreþe îndrumãri morale cârmuiesc viaþa oamenilor.
Într-o adevãratã societate islamicã, individul simte puternic
cã este rãspunzãtor pentru fiecare cuvânt pe care îl rosteºte. Dacã
necazurile vieþii îl duc spre unele dintre aceste dispute, el îºi
stãpâneºte temperamentul ºi este atent la ceea ce spune,
amintindu-ºi cuvintele Profetului: „Orice lucru pe care îl spun doi
oameni care se jignesc unul pe altul este pãcat pentru cel care a
început, în afarã de cazul când acela care a fost nedreptãþit
depãºeºte limitele autoapãrãrii.” [Muslim]
Aºadar, musulmanul îºi stãpâneºte limba, se abþine sã
rosteascã insulte chiar dacã este provocat ºi îºi înfrâneazã mânia
ca nu cumva sã cadã în pãcat. El este atent sã nu se numere
printre agresori.
Aceastã atitudine a musulmanului se extinde ºi spre cei ce
au trecut în nefiinþã: el nu vorbeºte morþii de rãu, aºa cum fac unii
oameni ignoranþi, care nu îi insultã numai pe cei vii, ci a cãror
duºmãnie se întinde ºi spre cei morþi. Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Nu vorbiþi morþii de
rãu. Ei vor obþine ceea ce au câºtigat în aceastã viaþã.” [Bukhari]
El nu acuzã pe nimeni pe nedrept de imoralitate (fisq)136
sau kufr (necredinþã)
Musulmanul care îºi stãpâneºte limba sã rosteascã insulte,
blesteme ºi vorbe urâte se va apãra de asemenea sã nu cadã
într-un lucru mai rãu decât acesta, adicã sã facã acuzaþii nedrepte
de imoralitate ºi necredinþã. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a promis cã dacã o persoanã acuzã oameni
136

Fisq – în limba arabã, acest cuvânt cuprinde urmãtoarele înþelesuri:
imoralitate, rãzvrãtire, greºealã, decãdere, necuviinþã, etc.
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nevinovaþi de astfel de lucruri, atunci acuzaþiile lui se vor întoarce
asupra lui ºi el va trebui sã poarte povara grea a acestui pãcat:
„Niciun om nu îl învinovãþeºte pe altul de imoralitate (fisq) sau
necredinþã (kufr) fãrã ca acestea sã nu se întoarcã împotriva lui
dacã cel învinovãþit nu este aºa cum a spus.” [Bukhari]
El este modest ºi discret
Printre celelalte trãsãturi ale musulmanului se numãrã ºi
modestia, discreþia ºi faptul cã nu îi place sã rãspândeascã ticãloºia
în societatea musulmanã. În acest fel el urmeazã cãlãuzirea din
Coran ºi Sunna care îi avertizeazã pe cei cãrora le place sã îi
defãimeze ori sã îi bârfeascã pe oameni cã vor avea parte de cea
mai asprã pedeapsã atât în aceastã viaþã, cât ºi în cea ce va sã
vinã:
„Aceia care vor ca printre dreptcredincioºi sã se
rãspândeascã ticãloºia vor avea parte de osândã dureroasã atât
în aceastã lume, cât ºi în Lumea de Apoi...”
[Coran 24:19]
Cel care îi lasã limbii frâu liber sã rãspândeascã ticãloºia în
comunitate este la fel de pãcãtos ca acela care sãvârºeºte o faptã
ticãloasã. ’Ali ibn Abu Talib – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Cel
ce spune o ticãloºie ºi cel ce o transmite mai departe sunt la fel de
pãcãtoºi.”137
În societatea islamicã, musulmanul este discret ºi modest.
El se ridicã mai presus de toate aceste lucruri neînsemnate ºi,
mulþumitã învãþãturilor islamice, are tãria de caracter sã se
stãpâneascã sã îi defãimeze pe oameni ºi sã sãvârºeascã pãcatul
de a bârfi, indiferent dacã este propriul pãcat sau ceva ce a auzit
sau a vãzut la ceilalþi.
El ia aminte la cuvintele Profetului: „Fiecare membru al
137

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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comunitãþii mele este bine, în afarã de cei care rãspândesc
ticãloºia. Un exemplu îl constituie omul care face un lucru la
adãpostul nopþii, apoi dimineaþa, când Allah a tãinuit pãcatul sãu,
el îl spune cuiva: «O, cutare, am fãcut cutare lucru noaptea care a
trecut.» Pãcatul lui a fost tãinuit întreaga noapte de Domnul sãu,
însã dimineaþa el a dat în vileag ceea ce Domnul lui a ascuns.”
[convenit]
„Aceluia care tãinuieºte în aceastã lume greºelile unui
musulman Allah îi va tãinui greºelile în Ziua Învierii.” [Muslim]
Unii oameni au venit la ’Uqba ibn ’Amir ºi au zis: „Avem vecini
care beau ºi fac cutare lucruri. Sã le vorbim conducãtorului de
ei?” El a zis: „Nu, pentru cã l-am auzit pe Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând: «Pentru acela care
vede greºeala unui musulman ºi o tãinuieºte acest lucru va fi ca ºi
cum ar readuce la viaþã o fetiþã care a fost îngropatã de vie.»”138
Slãbiciunea umanã nu va fi îndreptatã prin cãutarea greºelilor
oamenilor ºi rãspândirea lor, ci prin explicarea lucrurilor într-un
mod corespunzãtor, încurajând supunerea ºi descurajând
fãrãdelegile, dar nu într-un mod aspru. Un mod blând de abordare
înduioºeazã inimile ºi lãrgeºte orizonturile. Aºadar, islamul le
interzice oamenilor sã se iscodeascã unii pe alþii sau sã le caute
greºeli musulmanilor. Allah a spus:
„...Nu vã iscodiþi...”
[Coran 49:12]
Ibn Mas’ud – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã la el a fost
adus un om ºi i s-a spus: „Din barba acestui om picurã vin.” El a
spus: „Ni s-a interzis sã bãnuim, însã îi putem cere socotealã numai
dacã lucrul respectiv este evident.”139
Cãutarea greºelilor musulmanilor, iscodirea lor ºi dezvãluirea
138

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
Relatat de Abu Dawud cu un isnad care este acceptat potrivit condiþiilor lui
Bukhari ºi Muslim.
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slãbiciunilor ºi lipsurilor lor îl rãneºte pe cel asupra cãruia sunt
îndreptate acestea ºi, ca urmare a acestui lucru, rãneºte marea
comunitate în care acesta trãieºte. Atunci când bârfa ºi învinuirile
se rãspândesc în comunitate, ele duc în mod automat la
dezintegrare ºi desfrâu: pãcatul nu mai e vãzut ca un lucru grav,
rãutatea e larg rãspânditã, conspiraþiile abundã, ura domneºte
peste tot, iar nelegiuirea e în floare. La acest lucru s-a referit
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – atunci când
a zis: „De cãutaþi sã dezvãluiþi greºelile musulmanilor, îi veþi corupe
sau aproape îi veþi corupe.”140
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
avertizat pe musulmani de pericolul defãimãrii demnitãþii oamenilor
ºi al dezvãluirii greºelilor lor. El a ameninþat cã acela care priveºte
aceste probleme cu uºurinþã va fi el însuºi dat în vileag, chiar dacã
se ascunde în cele mai tainice colþuri ale casei lui: „Nu rãniþi
sentimentele robilor lui Allah, nu-i faceþi de ocarã, nu cãutaþi sã le
dezvãluiþi greºelile. Pentru acela care cautã sã dezvãluie greºelile
fratelui sãu musulman Allah va cãuta sã dezvãluie greºelile lui ºi
sã îl dea în vileag, chiar dacã se ascunde în cele mai tainice colþuri
ale casei.”141
O relatare a lui Ibn ’Abbas – Pacea fie asupra sa! – descrie
mânia Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi
aversiunea lui faþã de cei care defãimau demnitatea celorlalþi:
„Profetul a þinut o cuvântare care a ajuns chiar ºi la urechile
fecioarelor ce se aflau în camerele lor. El a zis: «O, voi care aþi
rostit cuvintele de credinþã, dar credinþa nu a pãtruns în inimile
voastre! Nu rãniþi sentimentele credincioºilor ºi nu le cãutaþi lor
greºeli. Pentru acela care cautã sã dezvãluie greºelile fratelui sãu
musulman Allah va cãuta sã dezvãluie greºelile lui ºi sã îl dea în
vileag, chiar dacã se ascunde în cele mai tainice colþuri ale
casei.»”142
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Relatat de Ahmad; cei care au relatat sunt rijal al-sahih.
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Asprimea Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – faþã de cei care nu considerau însemnatã defãimarea
onorii celorlalþi l-a fãcut sã li se adreseze cu: „O, voi care aþi rostit
cuvintele de credinþã, dar credinþa nu a pãtruns în inimile voastre!”
Cât de mare este pãcatul celor care se aflã printre cei a cãror
inimã este lipsitã de binecuvântarea credinþei! Este un pãcat mare,
însã ei îl trateazã ca fiind neînsemnat, în timp ce în vederea lui
Allah este un lucru mult mai grav.
El nu intervine în lucruri care nu îl privesc
Musulmanul înþelept care este preocupat de nivelul credinþei
lui ºi care cautã sã câºtige mulþumirea lui Allah nu intervine în
lucruri care nu îl privesc, nu îºi bagã nasul în treburile celorlalþi ºi
nici nu se dedã la discuþii ieftine referitoare la zvonuri ºi la cine ce
a mai zis. El încearcã sã evite toate aceste lucruri, având credinþa
cã adoptã atitudinea islamicã demnã care îi înalþã pe oameni mai
presus de toate aceste argumente nefolositoare ºi discuþii
zadarnice: „Semnul unui bun musulman este cã ar trebui sã lase
la o parte ceea ce nu îl priveºte.”143
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Allah doreºte
pentru voi trei lucruri ºi nu doreºte trei lucruri. Doreºte ca voi sã-L
slãviþi, sã nu-I faceþi Lui asociaþi ºi sã postiþi, toate la un loc, sã vã
þineþi de Frânghia lui Allah (pe care o întinde pentru voi) ºi sã „nu
vã scindaþi” [Coran 3:103]. ªi El nu doreºte ca voi sã vã apucaþi
de poveºti ºi de bârfe, sã puneþi prea multe întrebãri ºi sã risipiþi
avere.” [Muslim]
Societatea care a fost îndrumatã de Allah ºi care a fost
modelatã de islam nu are timp de depãnat poveºti sau de bârfã,
nu are timp sã punã prea multe întrebãri sau sã intervinã în treburile
personale ale celorlalþi, pentru cã membrii unei astfel de societãþi
sunt prea ocupaþi cu lucruri mai importante, ºi anume cu
143
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rãspândirea Cuvântului lui Allah pe pãmânt, cu ducerea flamurii
islamice în cele patru colþuri ale lumii ºi cu transmiterea valorilor
islamice printre oameni. Cei care sunt angajaþi într-o astfel de
misiune mãreaþã nu au timp sã se afunde în astfel de pãcate.
El nu bârfeºte ºi nici nu îi ponegreºte pe ceilalþi
Musulmanul se abþine aºadar de la defãimare ºi bârfã.
Datoritã faptului cã a fost crescut ºi educat în valorile islamice, el
este prea ocupat cu lucrurile importante ale vieþii ºi nu are timp sã
se gândeascã la mãrunþiºuri. El urmeazã întotdeauna cãlãuzirea
Coranului ºi a „Tradiþiei Profetice”, urmând ceea ce este poruncit
ºi evitând ceea ce este interzis.
„...nu vã ponegriþi unii pe alþii! Oare voieºte vreunul dintre
voi sã mãnânce carnea fratelui sãu mort? [Nu!] Voi aþi urât aceasta!
ªi fiþi cu fricã de Allah, fiindcã Allah este Iertãtor ºi Îndurãtor
[Tawwab, Rahim].”
[Coran 49:12]
Atunci când citeºte Cuvintele lui Allah, el simte numai repulsie
pentru orice gen de ponegrire, care a fost asemuitã cu mâncarea
cãrnii fratelui sãu mort. El se grãbeºte sã se cãiascã, aºa cum
porunceºte Allah la sfârºitul versetului, încurajându-l pe cel care a
cãzut în pãcatul ponegririi sã se cãiascã de îndatã pentru aceasta.
Adevãratul musulman ia seama de asemenea la cuvintele
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – atunci
când a fost întrebat: „Care dintre musulmani este cel mai bun, o,
Trimis al lui Allah?” El a spus: „Cel în limba ºi în mâna cãruia
musulmanii se aflã în siguranþã.” [convenit]
Þinând seama de aceastã cãlãuzire mãreaþã ºi înþeleaptã,
adevãratul musulman nu se apucã de ponegriri ºi nici nu face rãu
vreunui om din comunitatea sa. El nu se opreºte aici, ci luptã ºi
împotriva ponegririi, acolo unde o întâlneºte. El îl apãrã pe fratele
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sãu musulman dacã acesta nu este de faþã atunci când limbile
bârfitoare îl pomenesc ºi dezminte lucrurile urâte pe care alþii le
spun, urmând astfel cãlãuzirea Profetului: „Pe acela care apãrã
onoarea fratelui sãu de defãimare Allah îl va apãra de Foc.”144
Adevãratul musulman nu rãspândeºte vorbe rãutãcioase în
comunitatea în care trãieºte, cãci, din înþelegerea lui islamicã, el
ºtie cã acest lucru îl va plasa în grupul fãcãtorilor de rãu a cãror
unicã preocupare este sã stârneascã necazuri între ceilalþi ºi sã
destrame legãturile dintre prietenii apropiaþi. Asma’ bint Yazid a
relatat: „Profetul a spus: «Sã nu vã spun eu care sunt cei mai buni
dintre voi?» Ei a zis: «Ba da, o, Trimis al lui Allah.» El a spus:
«Aceia care, atunci când se vãd, Allah este pomenit (adicã sunt
foarte evlavioºi).» Apoi a spus: «Sã nu vã spun eu de cei mai rãi
dintre voi? Cei care rãspândesc vorbe rãutãcioase, stârnesc
necazuri între prieteni ºi cautã greºelile oamenilor.»”145
Cel care se dedã la vorbe rãutãcioase este aspru pedepsit
în aceastã viaþã ºi este avertizat cu soarta îngrozitoare pe care o
va avea din Ziua de Apoi în cuvintele clare ale hadis-ului în care i
se închide într-adevãr orice portiþã de speranþã, dacã persistã în
greºealã: „Cel care spune vorbe rãutãcioase nu va intra în Paradis.”
[convenit]
Ceea ce umple inima de fricã ºi groazã este faptul cã
pedeapsa lui Allah va cãdea asupra celui ce se face vinovat de
acest pãcat din momentul în care va zace în mormânt. Bukhari,
Muslim ºi alþii au relatat de la Ibn ’Abbas: „Trimisul lui Allah a trecut
pe lângã douã morminte ºi a zis: «Ei sunt pedepsiþi, dar nu sunt
pedepsiþi pentru vreun pãcat major. Unul dintre ei împrãºtia vorbe
rãutãcioase ºi celãlalt nu se curãþa cum trebuie dupã ce urina.» El
(Ibn ’Abbas) a zis: «A cerut o ramurã verde ºi a rupt-o în douã,
apoi a sãdit o bucatã pe fiecare mormânt ºi a zis: „Fie ca pedeapsa
lor sã se uºureze, atâta timp cât acestea rãmân verzi”.»”

144
145

Relatat de Ahmad cu un sahih isnad.
Relatat de Ahmad cu un sahih isnad.
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El evitã mãrturia mincinoasã
Una dintre calitãþile adevãratului musulman este aceea cã
nu face mãrturie mincinoasã, deoarece acest lucru este interzis:
„...ºi feriþi-vã de vorbele mincinoase.”
[Coran 22:30]
Mãrturia mincinoasã, în afarã de faptul cã este interzisã, nu
se potriveºte musulmanului ºi îi afecteazã cinstea ºi credibilitatea.
Din acest motiv, aceasta nu poate sã fie o calitate a credincioºilor.
Allah le interzice aceastã atitudine robilor Sãi aleºi, aºa cum
interzice ºi alte pãcate majore:
„Aceia care nu fac mãrturie mincinoasã ºi dacã trec pe lângã
clevetiri, trec cu vrednicie”
[Coran 25:72]
Nimic nu indicã mai mult imensitatea acestui pãcat decât
faptul cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
spus cã va veni dupã douã dintre cele mai grave pãcate pe scara
pãcatelor majore: a-I face asociaþi lui Allah ºi a nu asculta de pãrinþi.
Apoi le-a repetat musulmanilor acest lucru, avertizându-i cu mult
zel.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Sã nu vã spun eu de cele mai grave dintre pãcatele majore?” Noi
am zis: „Ba da, desigur, o, Trimis al lui Allah.” El a zis: „A-I face
asociaþi lui Allah ºi a fi neascultãtor faþã de pãrinþi.” Era întins, dar
apoi s-a ridicat ºi a zis: „ªi mãrturia falsã”, ºi a continuat sã repete
acest lucru, pânã ce ne-am dorit sã se opreascã (ca sã nu
istoveascã de atâta zel). [convenit]
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El evitã bãnuielile
O altã trãsãturã a adevãratului musulman o constituie faptul
cã nu gândeºte rãu despre oameni ºi nici nu îºi lasã imaginaþia sã
scorneascã acuzaþii false la adresa oamenilor nevinovaþi. Face
acest lucru þinând seama de cuvintele din Coran:
„O, voi cei care credeþi! Feriþi-vã cu strãºnicie de bãnuieli,
cãci unele bãnuieli sunt pãcat!…”
[Coran 49:12]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
interzis orice tip de bãnuialã ºi de speculaþie care nu are nicio
bazã realã. El a zis: „Feriþi-vã de bãnuialã, cãci bãnuiala este cea
mai neadevãratã vorbã.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
considerat bãnuiala ca fiind cea mai neadevãratã vorbã. Adevãratul
musulman nu va permite niciodatã ca vreo vorbã care are chiar ºi
un sâmbure de neadevãr sã-i stea pe limbã. Cum ar putea el aºadar
sã cadã în capcana de a rosti cea mai neadevãratã vorbã?
Când Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a avertizat împotriva bãnuielii ºi a numit-o „cea mai neadevãratã
vorbã”, el i-a îndemnat pe musulmani sã nu îi judece pe oameni
dupã înfãþiºare, sã nu facã speculaþii în privinþa lor ºi sã nu se
îndoiascã de ei. Nu stã în firea musulmanului ºi nici nu este treaba
lui sã dezvãluie secretele oamenilor, sã dea în vileag treburile lor
personale sau sã îi defãimeze. Numai Allah ºtie ce se aflã în inima
oamenilor ºi numai El poate dezvãlui sau îi poate trage la
rãspundere pentru aceasta, cãci numai El ºtie ceea ce este vãzut
ºi nevãzut. Omul nu ºtie nimic despre fratele sãu în afarã de
lucrurile pe care vede cã acesta le împlineºte. Acesta era
comportamentul companionilor Profetului care au primit de la Profet
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – o cãlãuzire purã ºi
adevãratã.
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’Abdul-Razzaq a relatat de la ’Abdullah ibn ’Utba ibn Mas’ud:
„L-am auzit pe ’Umar ibn Al-Khattab – Pacea fie asupra sa! –
spunând: «Oamenii obiºnuiau sã urmeze revelaþia pe vremea
Profetului, însã acum revelaþia a încetat. Acum îi judecãm pe
oameni dupã înfãþiºarea lor. Dacã cineva ni se pare bun, avem
încredere în el ºi ne împrietenim cu el pe baza faptelor pe care
vedem cã acesta le face. Nu avem nimic de-a face cu gândurile
lui interioare, pe care numai Allah le va judeca. Dacã cineva ni se
pare rãu, nu avem încredere în el ºi nici nu îl credem, chiar dacã
acesta ne spune cã gândurile (intenþiile) lui sunt bune.»”146
Din acest motiv, adevãratul musulman este atent la vorbele
pe care le rosteºte ºi la modul în care îi judecã pe oameni. El nu
uitã niciodatã cuvintele lui Allah:
„ªi nu urma [lucrul despre] care nu ai cunoºtinþã! Auzul ºi
vãzul ºi inima, pentru toate acestea vei fi întrebat!”
[Coran 17:36]
Musulmanul þine cont de aceastã înþeleaptã interdicþie. El
nu vorbeºte decât cu ºtiinþã ºi nici nu spune un lucru despre o
persoanã decât atunci când este sigur. Groaza de a cãdea în
pãcatul ponegririi ºi a bãnuielii se intensificã atunci când îºi
aminteºte de îngerul supraveghetor numit sã aibã grijã de el, care
va þine socoteala fiecãrui cuvânt pe care îl rosteºte:
„ªi el nu va rosti nici un cuvânt, fãrã sã aibã lângã el un
supraveghetor pregãtit [sã scrie].”
[Coran 50:18]
Musulmanul care înþelege cu adevãrat aceste învãþãturi va
tremura de teamã la gândul acestei responsabilitãþi pe care o are
pentru fiecare cuvânt pe care îl rosteºte. ªi din acest motiv el este
întotdeauna rezervat în vorbirea sa, gândindu-se la fiecare cuvânt
146

Hayat al-Sahaba, 2/151.
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înainte de a-l rosti, deoarece ºtie cã aceste vorbe îl pot înãlþã
într-un loc în care Allah este mulþumit de el sau prin acestea poate
atrage mânia lui Allah. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a spus: „Un om poate rosti o vorbã care îl mulþumeºte
pe Allah ºi el poate nu îºi dã seama de consecinþele acestui lucru,
cãci Allah poate hotãrî cã El este mulþumit de el datoritã acestei
vorbe pânã în Ziua în care (omul) îl întâlneºte. În mod asemãnãtor,
un om poate rosti o vorbã care sã-L mânie pe Allah ºi el poate nu
îºi dã seama de consecinþele acestui lucru, cãci Allah poate hotãrî
cã este mânios pe el din cauza acestei vorbe pânã în Ziua
Învierii.”147
Cât de mare este responsabilitatea pe care o avem pentru
vorbele pe care le rostim! Cât de grave sunt consecinþele vorbelor
pe care limba noastrã ascuþitã le rosteºte atât de nechibzuit!
Adevãratul musulman care are inima curatã nu ascultã
palavrele oamenilor ºi nici nu dã atenþie zvonurilor ºi speculaþiilor
care sunt atât de rãspândite în ziua de azi în comunitatea noastrã.
Prin urmare, el nu pleacã urechea la astfel de zvonuri, decât dacã
este sigur cã acestea sunt adevãrate. El crede cã dacã ar face
acest lucru s-ar cufunda în minciunã, care a fost în mod clar
interzisã de Profet: „Este îndeajuns de mincinos omul care repetã
tot ce aude.” [Muslim]
El pãstreazã secrete
O altã trãsãturã a adevãratului musulman este cã pãstreazã
secretele ºi nu dezvãluie nimic din ceea ce i-a fost încredinþat.
Pãstrarea secretelor este un semn de bãrbãþie ºi de tãrie de
caracter. Aceasta a fost atitudinea celor mai buni bãrbaþi ºi femei
în islam, cei care au fost cu adevãrat cãlãuziþi de aceste învãþãturi.
Aceasta a fost una dintre cele mai bune ºi mai de seamã trãsãturi
ale lor.
Atitudinea pe care au avut-o Abu Bakr ºi ’Usman faþã de
147

Relatat de Imam Malik în Al-Muwatta.
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’Umar atunci când el le-a oferit mâna fiicei lui, Hafsa, dupã ce ea
rãmãsese vãduvã ºi modul în care ei au tãinuit secretul Profetului
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – reprezintã o evidenþã
clarã atât a locului pe care îl avea pentru companioni pãstrarea
secretelor, cât ºi a determinãrii lor de a respecta acest lucru.
Imamul Bukhari a relatat de la ’Abdullah ibn ’Umar cã ’Umar
a zis, referitor la ce s-a întâmplat dupã ce fiica lui, Hafsa, a rãmas
vãduvã: „M-am întâlnit cu ’Usman ibn ’Affan ºi i-am oferit mâna
Hafsei. Am zis: «Dacã vrei, o mãrit pe Hafsa cu tine.» El a zis:
«Mã voi gândi la acest lucru.» Au trecut câteva zile, apoi s-a întâlnit
cu mine ºi a zis: «Nu vreau sã mã însor chiar acum.» Apoi l-am
întâlnit pe Abu Bakr As-Siddiq ºi am zis: «Dacã vrei, o mãrit pe
Hafsa bint ’Umar cu tine.» Abu Bakr a pãstrat tãcerea ºi nu mi-a
dat niciun rãspuns; ºi am fost supãrat mai mult pe el decât pe
’Usman. Au trecut câteva zile ºi apoi Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a venit sã-i cearã mâna ºi eu
mi-am dat permisiunea. Abu Bakr s-a întâlnit cu mine ºi a zis:
«Te-ai supãrat poate pe mine atunci când mi-ai oferit mâna Hafsei
ºi eu nu am rãspuns?» Am zis: «Da.» El a spus: «Nimic nu m-a
împiedicat sã îþi rãspund în afarã de faptul cã ºtiam cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – vorbise de ea ºi nu
puteam sã dezvãlui taina Trimisului lui Allah. Dacã el s-ar fi hotãrât
sã nu se cãsãtoreascã cu ea, atunci m-aº fi cãsãtorit eu.»”
Aceastã virtute a pãstrãrii secretelor nu s-a limitat numai la
bãrbaþii primelor generaþii de musulmani, ci a inclus ºi femeile ºi
copiii ale cãror inimi au fost umplute de cãlãuzirea islamicã. Vedem
acest lucru în relatarea fãcutã de imamul Muslim de la Anas
– Pacea fie asupra sa!
Acesta a zis: „Trimisul lui Allah a venit la mine în timp ce mã
jucam cu alþi bãieþi. M-a salutat, apoi m-a trimis cu un comision.
Am ajuns târziu acasã la mama mea ºi când am ajuns, ea m-a
întrebat: «Ce te-a reþinut atât de mult?» Eu am zis: «Trimisul lui
Allah m-a trimis cu un comision.» Ea m-a întrebat: «Ce comision?»
Am zis: «Este secret.» Ea a spus: «Sã nu dezvãlui nimãnui
213

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
secretele Trimisului lui Allah.» Anas a zis: «Pe Allah, dacã aº fi
spus cuiva, þie þi-aº fi spus, o, Thabit.»”148
Mama lui Anas a vãzut cã fiul ei era dornic sã pãstreze
secretul pe care i-l încredinþase Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – ºi atunci a întãrit aceastã atitudine, spunându-i
sã nu îl dezvãluie nimãnui. ªi Anas nu a spus nimãnui, nici chiar
marelui taabii („urmaº”) Thabit al-Bunani. Ea nu ºi-a lãsat
curiozitatea sã o facã sã îºi întrebe bãiatul despre secretul pe care
îl tãinuia. Aceasta este adevãrata educaþie ºi acesta este nivelul
minunat la care s-au înãlþat în egalã mãsurã atât bãrbaþii, cât ºi
femeile ºi copiii.
Dezvãluirea secretelor reprezintã unul dintre cele mai
necugetate obiceiuri pe care le poate avea un om, deoarece nu
tot ceea ce este cunoscut trebuie discutat în aceastã viaþã. Existã
anumite lucruri care cer discreþie, demnitate ºi simþ de onoare,
treburi care trebuie þinute în secret, mai ales dacã se referã la
viaþa conjugalã. Nimeni nu povesteºte de aceste lucruri în afarã
de cel care are o fãrâmã de nebunie în el sau este instabil, ticãlos
ºi nesãbuit. Aºadar cei care vorbesc prea mult sunt incluºi printre
cei rãi; cu adevãrat ei sunt cei mai rãi dintre oameni în vederea lui
Allah, aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a explicat: „Cel mai rãu dintre oameni în vederea lui Allah în Ziua
Învierii va fi cel care a fost intim cu soþia sa, apoi a plecat ºi le-a
spus altora secretele ei.” [Muslim]
El nu discutã numai cu o persoanã, când de faþã este ºi
o a treia persoanã
Musulmanul care îºi înþelege religia este sensibil. El respectã
sentimentele celorlalþi ºi evitã sã îi rãneascã. Atunci când vorbeºte
cu ei, el þine cont de bunele maniere ºi nu vorbeºte doar cu o
148
Relatat de Muslim, o versiune puþin mai scurtã a fost relatatã de Bukhari.
Thabit este numele marele companion care a relatat acest hadis de la Anas
(taabii - discipol, cel ce relateazã de la un companion al Profetului). [autorul]

214

BÃRBATUL MUSULMAN
persoanã, când de faþã mai este încã o a treia persoanã. Aceasta
este una dintre cele mai importante maniere pe care islamul le
insuflã adepþilor sãi, aºa cum se afirmã în hadis-ul lui Ibn Mas’ud
– Pacea fie asupra sa! – în care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dacã sunteþi trei, doi nu trebuie sã discute
numai între ei, excluzându-l pe cel de-al treilea, pânã când nu li se
alãturã mai multe persoane, deoarece acest lucru îl va întrista pe
acesta.” [convenit]
Musulmanul cãruia cunoºtinþele temeinice pe care le are
despre învãþãtura islamicã i-au dãruit inteligenþã, sensibilitate ºi
deprinderi frumoase evitã ºoaptele sau discuþiile numai cu o singurã
persoanã, atunci când se aflã într-un grup format din nu mai mult
de trei persoane. El este atent sã nu rãneascã sentimentele celui
de-al treilea, ca nu cumva acesta sã se simtã exclus sau jignit.
Dacã este neapãrat nevoie ca douã persoane sã discute separat,
atunci ele trebuie sã îi cearã permisiunea celei de-a treia, sã
vorbeascã concis, apoi sã se scuze în faþa ei.
Companionii Profetului, ale cãror vieþi ºi deprinderi erau
complet pãtrunse de învãþãturile islamice, nu au ignorat niciodatã
aceste lucruri sensibile în modul în care s-au purtat cu ceilalþi.
Acest lucru se reflectã în multe relatãri care descriu respectul lor
pentru sentimentele celorlalþi.
Un exemplu în acest caz îl constituie relatarea imamului Malik
în cartea „Al-Muwatta”, de la ’Abdullah ibn Dinnar, care a zis:
„Împreunã cu Ibn ’Umar eram în casa lui Khalid ibn ’Uqba, care se
afla în piaþã, când a venit un bãrbat ce dorea sã vorbeascã între
patru ochi cu Ibn ’Umar. Eu eram singura persoanã de faþã ºi atunci
Ibn ’Umar a chemat un alt om, astfel încât eram patru. Apoi ne-a
spus (mie ºi nou venitului): «Duceþi-vã puþin mai departe, pentru
cã l-am auzit pe Trimisul lui Allah spunând: „Doi nu trebuie sã
vorbeascã între ei, excluzându-l pe cel de-al treilea”.»”
Ibn ’Umar nu a dorit sã îl asculte pe bãrbatul care a venit sã
vorbeascã numai cu el, deoarece ºtia cã era de faþã ºi o a treia
persoanã ale cãrei sentimente puteau fi rãnite dacã îi cerea numai
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ei singure sã se îndepãrteze. El a aºteptat sã îl asculte pe cel care
dorea sã vorbeascã cu el între patru ochi pânã când a chemat ºi
un al patrulea om, apoi le-a explicat tuturor cã aceasta era „tradiþia”
Profetului ºi le-a repetat hadis-ul, amintindu-le musulmanilor cã
acesta este modul pe care ar trebui sã îl abordeze atunci când se
aflã în aceastã situaþie, respectând sentimentele oamenilor ºi
urmând „tradiþia” (sunna) Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã!
El nu este trufaº sau mândru
Adevãratul musulman nu este trufaº. El nu îi priveºte de sus
pe ceilalþi, nu se gândeºte cã este mai bun decât ei ºi nici nu se
mândreºte. Coranul, a cãrui cãlãuzire a pãtruns inima ºi sufletul
musulmanului, îi avertizeazã pe cei ce se fãlesc cã dacã în aceastã
lume se vor purta plini de mândrie ºi înfumurare, atunci se vor
numãra printre cei învinºi în Viaþa veºnicã de dupã moarte, pe
care Allah a refuzat-o celor ce se fãlesc.
„Aceastã Casã de Veci o facem Noi pentru aceia care nu
voiesc falã pe pãmânt, nici stricãciune. Iar sfârºitul [bun] este al
acelora care au fricã.”
[Coran 28:83]
Coranul îi spune de asemenea cã Allah nu îi iubeºte pe cei
care sunt trufaºi ºi mândri:
„Nu te întoarce de la oameni ºi nu pãºi pe pãmânt cu semeþie,
cãci Allah nu-l iubeºte pe cel trufaº ºi mândru!”
[Coran 31:18]
Hadis-urile acordã o atenþie foarte mare stârpirii trufiei din
inimile oamenilor, interzicând-o ºi avertizându-i pe cei trufaºi cã
sunt pe cale sã piardã totul în Ziua de Apoi din cauza unui grãunte
216

BÃRBATUL MUSULMAN
de mândrie pe care Satana a strecurat-o în inimile lor. Acestora li
se va refuza intrarea în Paradis, aºa cum a zis Profetul: „Nu va
intra în Paradis nimeni care are mândrie chiar ºi cât un grãunte de
colb.” Un om a întrebat: „Dar dacã unui om îi place ca hainele ºi
pantofii lui sã arate bine?” El a zis: „Allah este Frumos ºi iubeºte
frumuseþea (adicã dorinþa de a arãta bine nu înseamnã trufie sau
mândrie). Trufia este negarea adevãrului ºi dispreþuirea oamenilor.”
[Muslim]
Haritha ibn Wahb – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am auzit
pe Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
spunând: «Sã nu vã spun de locuitorii Iadului? Toþi cei care sunt
asprii, trufaºi, dispreþuitori ºi mândri.»” [convenit]
În Ziua de Apoi existã suficientã umilinþã pentru cei trufaºi,
cãci atunci Allah nu va privi la ei ºi nici nu îi va lãuda în Ziua Învierii,
ca o dreaptã „recompensã” pentru comportamentul lor pe pãmânt.
Aceasta este o umilinþã moralã care, pentru sufletele sensibile, nu
este mai puþin dureroasã decât pedeapsa fizicã din Iad.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„În Ziua Învierii, Allah nu va privi la cei care din trufie îºi lasã
veºmintele sã târâie pãmântul.” [convenit]
„Existã trei cãrora Allah nu le va vorbi, nici cinsti, nici privi în
Ziua Judecãþii ºi ei vor avea parte de grea osândã: un bãtrân care
sãvârºeºte adulter, un rege care spune minciuni ºi un sãrac care
este trufaº.” [Muslim]
Mândria este una dintre atributele divine ºi fãpturile umane
neputincioase nu au niciun drept la ea. Cei care sunt trufaºi ºi
mândri încalcã tãrâmul Divinitãþii, întrecându-se cu Preamãritul
Creator pentru unul dintre atributele Sale divine, aºa cã ei meritã
osânda asprã la care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – s-a referit: „Allah spune: «Mãreaþã este mantia Mea
ºi mândru este veºmântul Meu. Pe acela care se întrece cu Mine
pentru acestea îl voi osândi.»” [Muslim]
Multe hadis-uri îi avertizeazã pe credincioºi sã nu fie cumva
ispitiþi de trufie în momente de slãbiciune umanã. Profetul – Allah
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sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a folosit diverse metode
pentru a-i avertiza ºi astfel credincioºii evlavioºi vor fi feriþi de
aceastã îngrozitoare boalã a trufiei. De pildã: „Cel care are o pãrere
bunã despre el sau pãºeºte semeþ îl va întâlni pe Allah atunci
când El e mâniat pe el.”149
El este smerit ºi modest
În afarã de aceste hadis-uri care interzic mândria ºi îi
avertizeazã pe cei trufaºi cu cea mai rea umilinþã ºi osândã, alte
hadis-uri încurajeazã modestia ºi smerenia, amintindu-le celor care
posedã aceste virtuþi cã atâta timp cât continuã sã fie smeriþi unul
faþã de celãlalt ca supunere faþã de poruncile lui Allah, Allah îi va
înãlþa în statut.
De exemplu, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a spus: „Nimeni nu este smerit pentru Allah fãrã ca
Allah sã îl înalþe în statut.” [Muslim]
„Allah mi-a spus cã trebuie sã fiþi atât de smeriþi unii faþã de
alþii încât nimeni nu trebuie sã se fãleascã înaintea celuilalt ºi nimeni
nu trebuie sã îl asupreascã pe celãlalt.” [Muslim]
Viaþa Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
reprezintã un exemplu viu de smerenie, blândeþe ºi îngãduinþã.
Ori de câte ori trecea pe lângã niºte copii care se jucau, se oprea
ºi îi saluta, glumind firesc cu ei. Statutul sãu înalt ca profet ºi
conducãtor al comunitãþii nu îl împiedica sã se poarte firesc cu
ceilalþi.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a spus cã a trecut pe lângã
un grup de copii ºi i-a salutat. El a adãugat: „Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – fãcea aºa.” [convenit]
Anas – Pacea fie asupra sa! – a oferit un alt exemplu care
reflectã smerenia Profetului: el a relatat cã una dintre sclavele din
Medina obiºnuia sã îl ia de mânã pe Profet ºi sã îl conducã oriunde
voia, pânã ce el rezolva treburile ei. [Bukhari]
149
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Tamim ibn Usaid a venit la Medina sã întrebe despre regulile
islamului. El era strãin ºi nu a gãsit nicio opreliºte între el ºi Profet,
primul om din statul islamic, care se gãsea la amvon (minbar) ºi le
þinea oamenilor o cuvântare. Tamim a înaintat sã-i punã câteva
întrebãri ºi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
l-a întâmpinat cu toatã cãldura ºi smerenia. Tamim spune povestea,
aºa cum a fost relatatã de imamul Muslim: „Am venit la Profet în
timp ce þinea o cuvântare. Am zis: «O, Trimis al lui Allah, un strãin
a venit sã întrebe despre religia lui! Nu ºtie care e religia lui.»
Profetul m-a salutat, ºi-a întrerupt cuvântarea ºi a venit la mine. I-a
fost adus un scaun ºi el s-a aºezat ºi a început sã mã înveþe din
ceea ce Allah l-a învãþat pe el. Apoi ºi-a reluat cuvântarea ºi a
terminat ceea ce avea de spus.”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã insufle în inimile companionilor sãi o atitudine de
smerenie, bazatã pe îngãduinþã, blândeþe ºi o fire bunã. El – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dacã aº fi invitat la o
masã modestã (fãcutã) dintr-un picior sau copitã de oaie ori dacã
mi s-ar oferi aceastã mâncare în dar aº accepta.” [Bukhari]
Aceasta este modestia în cea mai purã formã a ei ºi acesta
este cel mai înalt grad de nobleþe umanã!
El nu râde de nimeni
Bãrbatul musulman a cãrui personalitate a fost influenþatã
de un simþ de smerenie ºi împotrivire la trufie ºi aroganþã nu râde
de alte persoane, deoarece cãlãuzirea din Coran care i-a insuflat
aceste virtuþi îl apãrã ca nu cumva sã râdã de oameni sau sã îi
dispreþuiascã:
„O, voi cei care credeþi! Sã nu râdã un neam de alt neam,
care s-ar putea sã fie mai bun decât el, nici muierile [sã nu râdã]
de alte muieri, care s-ar putea sã fie mai bune decât ele! Nu vã
ocãrâþi ºi nu vã batjocoriþi cu porecle unii pe alþii. Ce rãu este
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numele urât ºi ruºinos, dupã credinþã! Iar cei care nu se cãiesc,
aceia sunt nelegiuiþi.”
[Coran 49:11]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
explicat cã musulmanul care îºi dispreþuieºte fratele împlineºte cu
adevãrat o nelegiuire: „Este îndeajuns de rãu pentru un om sã îl
dispreþuiascã pe fratele sãu musulman.” [Muslim]
El îi respectã pe cei în vârstã ºi pe cei de seamã
Islamul îi îndeamnã pe musulmani sã îi respecte pe oameni,
sã nu îi dispreþuiascã ºi sã nu îi priveascã de sus, mai ales în
situaþia în care aceºtia sunt demni de tot respectul. Cu adevãrat,
respectul faþã de cei în vârstã, faþã de cei învãþaþi ºi de cei de
seamã este socotit a fi una dintre cele mai importante trãsãturi
care îi conferã musulmanului identitate în societatea islamicã. Cel
cãruia îi lipseºte aceastã calitate nu se bucurã de calitatea de
membru al acestei comunitãþi ºi nu mai are cinstea de a aparþine
naþiunii islamice, aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a afirmat: „Nu aparþine comunitãþii mele cel care
nu îi cinsteºte pe bãtrânii noºtri, cel care nu aratã compasiune
tinerilor noºtri ºi respect învãþaþilor noºtri.”150
Respectul arãtat persoanelor în vârstã ºi cedarea locului
acestora de cãtre cei tineri indicã nivelul de civilizaþie al unei
societãþi, înþelegerea pe care membrii ei o au despre normele
morale, precum ºi nivelul lor înalt de bunã creºtere. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fost dornic sã
întãreascã aceastã înþelegere în inima musulmanilor, ca sã
consolideze structura societãþii islamice. Ca dovadã a preocupãrii
pe care o avea pentru a reuºi sã obþinã acest lucru, menþionãm
cuvintele pe care i le-a spus lui ’Abdul-Rahman ibn Sahl, care
luase cuvântul, deºi era cel mai tânãr membru al delegaþiei care
150
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venise la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! El i-a
spus: „Lasã pe cineva care e mai în vârstã decât tine sã vorbeascã.
Lasã pe cineva care e mai în vârstã decât tine sã vorbeascã.”
Atunci ’Abdul-Rahman a tãcut ºi cineva mai în vârstã a luat
cuvântul. [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a mers
chiar ºi mai departe în cinstirea celor în vârstã ºi a celor de seamã,
fãcând acest lucru o parte a slãvirii lui Allah. El a spus: „O parte a
slãvirii lui Allah este cinstirea musulmanului încãrunþit (adicã în
vârstã), a celui care a învãþat Coranul pe de rost, fãrã a exagera
sau a ignora învãþãturile lui, ºi cinstirea conducãtorului drept.”151
Aceastã învãþãturã a dat roade în inimile primei generaþii de
musulmani, dând naºtere unor bãrbaþi ce întrupau aceste învãþãturi
morale de seamã. Ei au reprezentat un strãlucit exemplu în ceea
ce priveºte respectul pe care îl aveau pentru cei în vârstã ºi pentru
cei de seamã. Menþionez în continuare exemplul dat de Abu Sa’id
Samura ibn Jundab – Pacea fie asupra sa! – în care se spune:
„Pe vremea Profetului, eram tânãr ºi am învãþat foarte multe de la
el. Singurul lucru care mã împiedicã sã iau cuvântul este faptul cã
sunt prezenþi ºi oameni mai în vârstã.” [convenit]
Un alt exemplu care indicã respectul faþã de cei în vârstã ºi
faþã de cei de seamã, exemplu pe care fiecare musulman trebuie
sã îl urmeze, îl constituie povestea lui ’Abdullah ibn ’Umar, care a
participat la o întrunire unde se aflau Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, Abu Bakr ºi ’Umar. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a pus o întrebare la
care Ibn ’Umar ºtia rãspunsul, însã a pãstrat tãcerea din respect
pentru Abu Bakr ºi ’Umar. Ibn ’Umar a spus: „Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Spuneþi-mi
numele unui copac care este precum musulmanul: are roade tot
timpul cu îngãduinþa Domnului sãu ºi nu îºi umbreºte niciodatã
frunzele?» M-am gândit cã este curmalul, însã nu am vrut sã
vorbesc, pentru cã Abu Bakr ºi ’Umar erau de faþã. Când ei nu au
151
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vorbit, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
spus: «Este curmalul.» Când am rãmas doar cu tatãl meu, am zis:
«O, tatã, m-am gândit eu cã este curmalul!» El a zis: «ªi ce te-a
împiedicat sã vorbeºti? Dacã ai fi vorbit, mi-ai fi fost mai drag decât
cutare!» El a zis: «Nu m-a împiedicat decât faptul cã mã aflam în
prezenþa ta ºi a lui Abu Bakr ºi nu am zis nimic tocmai din acest
motiv.»” [Bukhari ºi Muslim]
Islamul le oferã oamenilor din orice societate locul care li se
cuvine, potrivit învãþãturilor Profetului – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! Imamul Muslim menþioneazã acest lucru la
începutul cãrþii sale Sahih, în care spune: „S-a relatat cã A’iºa
– Pacea fie asupra sa! – a spus: «Trimisul lui Allah ne-a poruncit
sã le oferim oamenilor locurile care li se cuvin.»”
Sã le oferim oamenilor locurile care li se cuvin se referã ºi la
respectarea înzestrãrilor ºi abilitãþilor pe care aceºtia le au ºi, din
acest motiv, învãþaþilor, celor ce au transmis Coranul, celor înþelepþi
ºi deosebiþi li se acordã întâietate. Învãþaþii se bucurã de aceastã
poziþie înaltã în societatea islamicã atâta timp cât rãmân credincioºi
legii (ºari’a) lui Allah, grãiesc adevãrul ºi aparã islamul. Allah i-a
aºezat în aceastã poziþie înaltã atunci când a grãit:
“Oare sunt egali cei care ºtiu cu aceia care nu ºtiu?” Însã
numai aceia care au minte, trag învãþãminte.
[Coran 39:9]
Cei care transmit Coranul se bucurã de asemenea de un
statut înalt în comunitatea islamicã, aºa cum se spune într-un
numãr mare de hadis-uri autentice. Ei conduc oamenii în rugãciune
ºi sunt îndreptãþiþi sã aibã întâietate ºi sã se bucure de respectul
oamenilor: „Un grup de oameni trebuie sã fie condus în rugãciune
de cel care are ºtiinþa cea mai mare în citirea Cãrþii lui Allah. Dacã
sunt egali în cunoaºterea Coranului, atunci cel care ºtie cel mai
bine „tradiþia” (sunna) trebuie sã conducã. Dacã sunt egali ºi în
ºtiinþa pe care o au despre sunna, atunci cel care a migrat primul
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trebuie sã conducã. Dacã sunt egali ºi în ceea ce priveºte migrarea
(hijra), atunci cel mai în vârstã trebuie sã conducã. Niciun om nu
trebuie sã îl conducã pe altul în rugãciune în locul lui sau sã stea
în locul lui anume din casa sa decât dacã i se dã permisiunea sã
facã acest lucru.” [Muslim]
Am citat deja hadis-ul: „O parte a slãvirii lui Allah este cinstirea
musulmanului încãrunþit (adicã în vârstã), a celui care a învãþat
Coranul pe de rost, fãrã a exagera sau a ignora învãþãturile lui.”152
Când Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
început sã îngroape martirii la Uhud, punând câte doi în fiecare
mormânt, întreba: „Care dintre ei a memorat mai mult din Coran?”
Dacã îi era indicat unul dintre ei, atunci el îl aºeza pe acesta primul
în mormânt. [Bukhari]
Un exemplu ce indicã înþelepciunea Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – atunci când îi aºeza pe oameni
la locul cuvenit e reprezentat de faptul cã în momentul în care
forma rândurile de rugãciune el îi aºeza pe credincioºi spunând:
„Cei ce posedã înþelepciune ºi minte sã se aºeze în primul rând
din spatele meu.” [Muslim]
Acesta este modul înþelept în care oamenii erau aºezaþi în
conformitate cu statutul lor. Faptul cã cei înþelepþi au fost chemaþi
sã stea în primul rând din spatele Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – aratã cã aceºtia erau capabili
sã se ocupe de treburilor musulmanilor, fiecare dupã abilitãþile ºi
înzestrãrile personale.
Potrivit unei relatãri fãcute de Al-Hasan de la tatãl sãu,
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – obiºnuia sã
acorde întâietate celor ce se deosebeau prin nivelul lor de
învãþãturã religioasã. El îi cinstea pe nobilii (învãþaþii) fiecãrui trib
ºi îi numea „guvernatori” ai tribului respectiv.153 Adunãrile lui erau
pline de elita credincioºilor, aºezaþi întotdeauna dupã nivelul lor
152
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de evlavie ºi dupã gradul în care aceºtia îi respectau pe cei în
vârstã, arãtau compasiune faþã de cei tineri, acordau prioritate
celor nevoiaºi ºi îi apãrau pe strãini.154
Adevãratul musulman înþelege toate aceste lucruri ºi le aplicã
în modul în care se comportã cu ceilalþi oameni, în special cu cei
care sunt învãþaþi, renumiþi, nobili ºi evlavioºi.
El umblã cu oameni ce au un caracter ales
Printre trãsãturile unui adevãrat musulman se numãrã
atât relaþia ºi prietenia apropiatã pe care o are cu oamenii
drept-credincioºi, cât ºi faptul cã le cere acestora sã se roage
pentru el. El nu gãseºte acest lucru dificil, indiferent cât de
înalte sunt statutul ºi realizãrile lui, cãci el ascultã de cuvintele
lui Allah:
„ªi fii rãbdãtor împreunã cu aceia care-L cheamã pe Domnul
lor dimineaþa ºi seara, dorind Faþa Sa! ªi nu întoarce ochii tãi
[pentru alþii] de la ei, râvnind la podoaba vieþii din aceastã lume ºi
nu te supune celuia cãruia i-am fãcut inima nepãsãtoare faþã de
pomenirea Noastrã, care urmeazã poftei sale ºi ale cãrui fapte
sunt în deºert.”
[Coran 18:28]
Faptul cã un om se întâlneºte cu drept-credincioºii are un
efect bun asupra lui, înãlþându-i nivelul de evlavie, îmbunãtãþindu-i
vorbirea ºi comportamentul ºi sporindu-i înþelegerea religiei ºi
iubirea adevãrului, pânã ce el însuºi devine unul dintre membrii
acelui grup de drept-credincioºi, aºa cum a spus acest poet arab:
„Cine umblã cu prieteni nobili, va fi socotit unul dintre ei. Sã nu
aveþi alþi prieteni în afarã de aceºtia.”
Moise – Pacea fie asupra sa! –, profetul lui Allah, l-a urmat
pe robul drept-credincios, ca sã poatã învãþa de la el, spunând
154
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cu mult respect:
„...Pot eu sã te urmez, astfel încât sã mã înveþi din ceea ce
tu ai învãþat, ca bunã cãlãuzire?”
[Coran 18:66]
Robul drept-credincios al lui Allah i-a rãspuns:
„...Dar tu nu vei putea sã ai rãbdare cu mine!”
[Coran 18:67]
Atunci Moise a zis, cu mult respect:
„...Dacã Allah voieºte, mã vei afla tu rãbdãtor ºi nu mã voi
împotrivi nici uneia dintre poruncile tale!”
[Coran 18:69]
Adevãratul musulman nu se împrieteneºte decât cu cei mai
buni dintre oameni, deoarece el înþelege, din învãþãturile religiei
lui, cã oamenii sunt precum metalele, unele dintre ele sunt foarte
preþioase, în timp ce altele sunt de proastã calitate: „Oamenii sunt
metale ca aurul ºi argintul. Cei mai buni dintre ei în perioada de
dinainte de islam vor fi cei mai buni dintre ei în islam, dacã înþeleg
ei cu adevãrat. Sufletele sunt precum niºte recruþi: dacã se
recunosc unele pe altele, vor deveni prietene, ºi dacã nu se plac
unele pe altele, vor urma cãi separate.” [Muslim]
De asemenea, musulmanul ºtie din învãþãturile religiei lui
cã prietenii sunt de douã feluri: prietenul bun ºi prietenul rãu.
Prietenul bun este precum moscul: atunci când se aflã alãturi de
el, este o atmosferã relaxantã, înmiresmatã ºi plãcutã. Prietenul
rãu este acesta: atunci când se aflã cu el, se simte o atmosferã
tensionatã, numai flãcãri ºi fum.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a oferit
cea mai bunã explicaþie: “Asemãnarea dintre o bunã tovãrãºie ºi
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o tovãrãºie periculoasã este ca ºi aceea dintre proprietarul de mosc
ºi acela care suflã în foale (fierar); cel ce deþine mosc þi-l poate
oferi fãrã platã, sau poþi sã-l cumperi de la el, sau poþi sã-i miroºi
mireasma plãcutã, iar în ceea ce-l priveºte pe cel ce suflã în foale,
el poate sã-þi pârleascã veºmintele, ori sã te nevoiascã sã simþi
mirosul respingãtor al foalelor.” [convenit]
Din acest motiv, companionii Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – obiºnuiau sã se îndemne unii
pe alþii sã viziteze oameni buni, care sã le reaminteascã de Allah,
sã le umple inima cu teamã de Allah, cu învãþãturi religioase ºi
respect.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a relatat urmãtorul incident:
„Abu Bakr – Pacea fie asupra sa! – i-a zis lui ’Umar, dupã moartea
Profetului: «Sã mergem s-o vizitãm pe Umm Aiman155, aºa cum
obiºnuia ºi Profetul!» Când au ajuns, ea a început sã plângã. Ei
au întrebat-o: «Care este motivul lacrimilor tale? Ceea ce e (în
Lumea de Apoi) rezervat Trimisului lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã – este mult mai bun decât aici (în
aceastã viaþã pãmânteascã)!» Ea a spus: «Plâng, nu pentru cã nu
aº ºti cã tot ce este rezervat Trimisului lui Allah (în Lumea de Apoi)
este mai bun (decât în aceastã viaþã), ci plâng cãci Revelaþia venitã
din Ceruri a încetat.» Atunci amândoi au izbucnit în lacrimi ºi au
început sã plângã împreunã cu ea.” [Muslim]
În astfel de întâlniri, pe care îngerii le înconjoarã ºi Allah le
umbreºte cu Mila Sa, credinþa unui om se întãreºte, inima lui se
curãþã ºi sufletul se purificã, astfel încât orice lucru pe care îl
împlineºte va fi bine pentru el, pentru familia lui ºi pentru societatea
în care trãieºte. Acesta este lucrul pe care islamul doreºte sã îl
atingã prin învãþãturile sale atât la nivel individual, cât ºi colectiv.

155

Umm Aiman era doica Profetului, în vremea copilãriei. Atunci când a crescut,
i-a dãruit libertate ºi a cãsãtorit-o cu Zaid ibn Haritha. El o cinstea, se purta cu
ea cu blândeþe ºi respect ºi spunea: „Umm Aiman este mama mea.”
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El se strãduieºte sã obþinã foloase pentru oameni ºi
încearcã sã-i apere de ceea ce e rãu
Musulmanul care a primit o puternicã educaþie islamicã este
foarte preocupat de bunãstarea oamenilor din comunitatea lui ºi
de ocrotirea lor împotriva rãului. Datoritã faptului cã a fost crescut
în principiile adevãrului, bunãtãþii ºi virtuþii, el a devenit un element
pozitiv ºi constructiv ºi nu suportã sã vadã cã se iroseºte vreo
ºansã de a face bine, fãrã sã se strãduiascã mai mult în acest
sens.
„...ºi faceþi bine! Poate cã voi veþi izbândi!”
[Coran 22:77]
El se grãbeºte sã facã bine, încrezãtor în ºtiinþa cã Allah îl
va rãsplãti pentru fiecare pas pe care îl face în încercarea de a
împlini lucruri bune: „În fiecare zi în care soarele rãsare, aplanarea
unui conflict dintre doi oameni este milostenie, sã ajuþi un om sã
se urce pe animalul lui sau sã îºi încarce marfa pe el este
milostenie, o vorbã bunã este milostenie ºi îndepãrtarea unui lucru
dãunãtor de pe drum este milostenie.” [convenit]
Cât de minunatã este aceastã îmbinare a faptelor bune pe
care musulmanul le împlineºte atât în viaþa lui socialã, cât ºi când
merge la moschee sã se roage. De aceea, Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a confirmat în acest hadis cã
aceastã religie a venit sã modeleze toate treburile omului în aceastã
lume ºi în cea ce va sã vinã: nu existã nicio deosebire între treburile
religioase ºi cele strãvechi sau între viaþa socialã ºi cea spiritualã.
Din punct de vedere islamic, toate faptele omului sunt acte de
slãvire, atâta timp cât are întotdeauna intenþia de a le împlini numai
pentru Allah ºi pentru a câºtiga mulþumirea Sa.
Porþile spre faptele bune sunt deschise pentru adevãratul
musulman ºi el poate sã intre oricând doreºte, cãutând mila
nemãsuratã a lui Allah ºi sperând sã câºtige rãsplata Sa bogatã.
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Jabir – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „O faptã bunã este
milostenie.” [Bukhari]
Abu Huraira a relatat cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a spus: „O vorbã bunã este milostenie.” [Bukhari]
Îndurarea lui Allah se revarsã asupra celui ce Îi este supus
ºi sincer în intenþia lui de a-I aduce mulþumire. Drept rezultat, el va
fi rãsplãtit dacã împlineºte câteva fapte bune sau chiar dacã nu
împlineºte niciuna, cu condiþia sã se stãpâneascã sã sãvârºeascã
fapte rele.
Abu Musa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Fiecare musulman
trebuie sã ofere milostenie.» Cineva a întrebat: «Dar dacã nu are
nimic de oferit ca milostenie?» El a spus: «Sã munceascã cu
propriile mâini ºi sã aibã foloase ºi sã facã milostenie (din ceea ce
a câºtigat).» Cineva a zis: «ªi dacã nu face asta?» El a spus: «Sã
ajute pe cineva care se aflã într-o situaþie grea.» Cineva a zis: «ªi
dacã nu face asta?» El a spus: «Sã îndemne ceea ce este bine.»
Cineva a zis: «ªi dacã nu face asta?» El a spus: «Sã se abþinã de
la ceea ce este rãu ºi acesta va fi un act de milostenie.»” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi-a
început relatarea cu aceste cuvinte: „Fiecare musulman trebuie
sã ofere milostenie” ºi apoi a continuat sã enumere diferite fapte
bune prin intermediul cãrora musulmanul poate obþine rãsplatã
pentru milosteniile fãcute. Milostenia este o datorie pentru fiecare
musulman, ceea ce înseamnã cã el trebuie sã înfãptuiascã fapte
care sunt constructive pentru comunitatea în care trãieºte. Dacã
nu poate sã facã acest lucru sau dacã nu face acest lucru fãrã
niciun motiv anume, atunci poate cel puþin sã fie chibzuit la vorbã
ºi sã se abþinã de la ceea ce este rãu; ºi în acest lucru este de
asemenea rãsplatã. Musulman este „cel în a cãrui limbã ºi mânã
musulmanii se aflã în siguranþã.” [Bukhari]
Cu adevãrat, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a considerat cã în societatea islamicã cel mai bun
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dintre musulmani era cel de la care se aºteptau fapte bune ºi de
ale cãrui rãutãþi musulmani se aflau în siguranþã. Aºa cum a relatat
imamul Ahmad, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – s-a ridicat înaintea unor oameni care ºedeau ºi a zis:
„Sã vã spun despre cel mai bun dintre voi ºi despre cel mai rãu
dintre voi?” Oamenii pãstrau tãcerea ºi el a repetat de trei ori, apoi
un om a zis: „Da, o, Trimis al lui Allah.” El a spus: „Cel mai bun
dintre voi este cel de la care oamenii aºteaptã sã vadã fapte bune
ºi de ale cãrui rãutãþi oamenii se aflã în siguranþã, iar cel mai rãu
dintre voi este cel de la care oamenii aºteaptã fapte bune, dar de
ale cãrui rãutãþi ei nu se aflã în siguranþã.”
Musulmanul nu aduce decât lucruri bune în societate. Dacã
nu face acest lucru, atunci cel puþin se stãpâneºte sã sãvârºeascã
rele ºi sã le provoace celorlalþi rãu. Adevãratul musulman este
acela care împlineºte continuu fapte bune ºi care nu face niciodatã
nimic rãu, deoarece pãstreazã întotdeauna în minte cuvintele
Profetului: „Niciunul dintre voi nu crede cu adevãrat pânã nu iubeºte
pentru fratele lui ceea ce iubeºte ºi pentru el.” [convenit]
Faptul cã musulmanul iubeºte pentru fratele sãu ceea ce
iubeºte ºi pentru sine înseamnã cã el este preocupat atât de
bunãstarea lui, cât ºi protejarea lui împotriva rãului. Mai înseamnã
de asemenea ºi altceva, lucru care îl deosebeºte pe individul din
societatea islamicã, ºi anume dãruire ºi perseverenþã în ajutorarea
fratelui sãu musulman, aºa cum se îndeamnã în cuvintele
Profetului: „Allah va continua sã îl ajute pe robul Sãu atâta timp
cât robul Sãu continuã sã îºi ajute fratele.”156
„Un musulman este fratele unui alt musulman: el nu îl
asupreºte ºi nici nu îl pãrãseºte atunci când este asuprit. Pe acela
care îl ajutã pe fratele sãu, Allah îl va ajuta, pe acela care îl uºureazã
pe fratele sãu de unele necazuri, Allah îl va uºura de unele necazuri
în Ziua Învierii, aceluia care tãinuieºte greºelile unui musulman,
Allah îi va tãinui greºelile în Ziua Învierii.” [convenit]
„Pe acela care îl uºureazã pe un credincios de unele necazuri
156

Relatat de Tabarani; cei care au transmis sunt thiqat.
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în aceastã viaþã Allah îl va uºura de unele necazuri în Ziua Învierii,
iar aceluia care vine în ajutorul celui ce trece prin greutãþi Allah îi
va veni în ajutor în aceastã lume ºi în cea ce va sã vinã.” [Muslim]
Încurajarea acestui spirit de cooperare în societatea islamicã
a fost atât de importantã încât Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a considerat cã ajutarea fratelui este un lucru
mai bun decât rãmânerea în izolare (i’tikaf) pentru o perioadã
îndelungatã, aºa cum se spune în hadis-ul relatat de Ibn ’Abbas
– Pacea fie asupra sa! – de la Profet: „Pentru acela care sare în
ajutor fratelui sãu este mai bine decât sã rãmânã izolat vreme de
zece ani ºi pentru acela care îºi petrece o întreagã zi în izolare
cãutând mulþumirea lui Allah, Allah va aºeza între el ºi Foc trei
ºanþuri ºi între acestea este o distanþã mai mare decât între Est ºi
Vest.”157
Dorinþa de a nu îi ajuta pe oameni, chiar dacã existã aceastã
posibilitate, aduce dupã sine ameninþarea cu pierderea
binecuvântãrilor de care omul se poate bucura, aºa cum se spune
într-un alt hadis de Ibn ’Abbas în care se menþioneazã cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Allah nu
binecuvânteazã niciodatã un rob cu bogãþie nemãsuratã, cãci poate
în atenþia lui sunt aduse unele nevoi ale oamenilor ºi el nu va fi
dispus sã-i ajute, ºi atunci acea binecuvântare este în pericolul
de-a fi pierdutã.”158
Una dintre cele mai clare imagini în acest sens este zugrãvitã
într-o relatare autenticã (sahih hadis) în care se spune cã un om
s-a bucurat de desfãtãrile Paradisului deoarece a îndepãrtat din
drum un copac care le fãcea rãu musulmanilor care treceau pe
acolo. Vedem acest lucru în hadis-ul: „Am vãzut un om care se
bucura de desfãtãrile Paradisului pentru cã a îndepãrtat un pom
care dãuna musulmanilor.” [Muslim]
Musulmanul adevãrat trebuie sã îi apere pe fraþii sãi
musulmani de tot ceea ce e rãu. Ceea ce îi apãrã pe musulmani
157
158

Relatat de Tabarani în Al-Awsat, cei care au transmis sunt jayyid.
Relatat de Tabarani în Al-Awsat; cei care au transmis sunt jayyid.
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de rãu este asemãnãtor cu ceea ce le aduce lor foloase: în ambele
situaþii, bunãstarea lor este pãstratã ºi ambele fapte vor avea parte
atât de rãsplatã, cât ºi de mila ºi mulþumirea lui Allah. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a îndemnat pe
musulmani sã le împlineascã pe amândouã: sã facã bine ºi sã îi
apere de rãu. Aceastã îmbinare va fi de un real folos pentru
comunitate ºi va întãri legãturile de iubire ºi prietenie.
Printre învãþãturile care îi îndeamnã pe musulmani sã îi apere
pe ceilalþi de ceea ce e rãu se numãrã hadis-ul relatat de Abu
Barza, care a zis: „Eu am spus: «O, Trimis al lui Allah, învãþã-mã
un lucru care sã-mi fie de folos.» El a zis: «Îndepãrteazã orice
lucru dãunãtor din calea musulmanilor.»” [Muslim]
Potrivit unei alte relatãri, Abu Barza a zis: „O, Trimis al lui
Allah, vorbeºte-mi despre o faptã care mã va admite în Paradis.”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Îndepãrteazã orice lucru dãunãtor din cale.” [Muslim, Ahmad ºi
Ibn Majah]
Cât de dezvoltatã este societatea civilã pe care a clãdit-o
islamul! În fiecare membru al acestei societãþi islamul a infiltrat
ideea cã faptele bune care îl vor apropia pe om de Allah ºi îl vor
admite în Paradis includ ºi îndepãrtarea lucrurilor dãunãtoare din
calea oamenilor! Societatea musulmanã în care existã aceste
învãþãturi sublime este fãrã îndoialã una dintre cele mai civile
societãþi de pe pãmânt ºi va fi de neînchipuit ca vreo persoanã din
aceastã societate sã arunce resturi ºi gunoaie pe strãzi, aºa cum
fac în ziua de azi atâþia oameni, încât autoritãþile sunt obligate sã
emitã tot felul de legi pentru a-i pedepsi.
Cât de mare este diferenþa dintre societatea cãlãuzitã de
islam, ai cãrei membrii se grãbesc sã îndepãrteze orice lucru
dãunãtor din cale, ca supunere faþã de porunca lui Allah ºi în
speranþa unui rãsplãþi de la El, ºi societatea care s-a abãtut de la
cãlãuzirea lui Allah, iar membrilor ei nu le pasã unde aterizeazã
gunoiul lor, atunci când îl aruncã de la balcoane, de la ferestre ºi
de pe acoperiºuri.
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Lumea civilizatã occidentalã a reuºit sã exceleze în astfel
de probleme de organizare, prin faptul cã a fãcut ca indivizii sã fie
obiºnuiþi sã respecte sistemul ºi sã îl urmeze cu stricteþe. Însã
acest nivel înalt de organizare socialã nu se ridicã la înãlþimea
adevãratului ideal islamic dintr-un motiv întemeiat: musulmanul
care a primit o educaþie islamicã este chiar ºi mai strict ºi mai
sincer în respectarea acestui sistem, deoarece el crede cã
încãlcarea acestor limite reprezintã un act de necredinþã faþã de
Allah, Cel care îl va pedepsi în ziua: „...în care nu vor folosi nici
avere, nici copii, / Afarã de acela care vine la Allah cu inima curatã!”
[Coran 26:88,89] Mai mult decât atât, cei din Occident nu vãd nimic
rãu atunci când depãºesc limitele impuse de sistem.
El încearcã sã îi împace pe musulmani
Preocuparea pentru bunãstarea musulmanilor înseamnã ºi
încercarea de a-i împãca atunci când între ei izbucneºte vreun
conflict. Scrierile care se referã la împãcarea între musulmani sunt
prea multe pentru a fi citate aici, aºadar vor menþiona numai câteva
exemple:
„ªi dacã douã cete de dreptcredincioºi se ceartã între ele,
voi împãcaþi-le! Dacã una dintre ele este nedreaptã cu cealaltã, atunci
luptaþi împotriva celei care este nedreaptã pânã ce ea se întoarce
la porunca lui Allah, iar când se întoarce, atunci împãcaþi-le pe ele
cu dreptate ºi fiþi nepãrtinitori, fiindcã Allah îi iubeºte pe cei drepþi.”
[Coran 49:9]
Aceasta este porunca divinã: sã se împace douã pãrþi care
se ceartã, chiar dacã acest lucru înseamnã sã se lupte împotriva
acelei pãrþi care continuã sã greºeascã, pânã când pacea ºi frãþia
domnesc din nou în societatea musulmanã:
„Dreptcredincioºii sunt fraþi. Deci împãcaþi-i pe cei doi fraþi ai
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voºtri ºi fiþi cu fricã de Allah! Poate cã veþi afla îndurare!”
[Coran 49:10]
Profetul însuºi – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
– încerca sã împace douã pãrþi care se certau, indiferent de cât
de ocupat era cu dificila responsabilitate de a-i chema pe oameni
la islam (da’ua), tocmai pentru a le arãta musulmanilor cã au
obligaþia de a-i împãca pe fraþii lor. Abu’l-’Abbas Sahl ibn Sa’d
al-Sa’idi – Pacea fie asupra sa! – relateazã, într-un hadis a cãrei
autenticitate este convenitã, cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a auzit cã existau niºte conflicte între membrii
neamului ’Amr ibn ’Awf ºi atunci a mers cu alþi oameni pentru a
încerca sã gãseascã o soluþie, înainte de a intra timpul de
rugãciune.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era
foarte preocupat ca frãþia sã domneascã în societatea musulmanã
ºi ca vieþile musulmanilor sã fie pãtrunse de armonie, puritate ºi
înþelegere reciprocã. El nu a încetat niciodatã sã îi încurajeze,
prin cuvintele ºi faptele sale, sã împlineascã lucruri bune, sã fie
blânzi ºi îngãduitori. A acordat o atenþie foarte mare acestui aspect
important al educaþiei islamice, pânã când mânia, conflictele ºi
încãpãþânarea au lãsat loc mulþumirii, puritãþii ºi îngãduinþei. Un
exemplu în acest sens este dat de A’iºa – Pacea fie asupra sa!
„Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a auzit voci ridicate dincolo de uºã, una dintre ele îi cerea celeilalte
sã îi ierte o parte din datorie ºi sã fie îngãduitoare cu ceea ce
mai rãmãsese (de plãtit), însã cealaltã spunea: «Pe Allah, nu voi
face niciodatã acest lucru!» Trimisul lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a ieºit ºi a zis: «Unde e cel
care jurã pe Allah cã nu va înfãptui niciodatã o faptã bunã?»
Omul a simþit o ruºine adâncã atunci când a auzit vocea Trimisului
lui Allah mustrându-l, aºa cã a renunþat la pretinderea sa,
spunând: «Eu am fost, o, Trimis al lui Allah, însã el poate sã aibã
tot ce doreºte.»” [convenit]
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Pentru a aduce împãcarea între oameni, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – obiºnuia sã permitã sã se
spunã multe dintre lucrurile pe care oamenii tind sã le adauge în
speranþa de a le aduce pe cele douã pãrþi certate la un loc ºi de
a le îmblânzi inimile împietrite. Aceste vorbe nu sunt considerate
a se încadra în tipul de minciuni care sunt interzise, iar cel ce le
spune nu este vãzut ca un mincinos sau pãcãtos. Vedem acest
lucru în hadis-ul lui Umm Kalthum bint Uqba ibn Abi Mu’ait – Pacea
fie asupra sa! –, care a spus: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând: «Nu este
mincinos acela care încearcã sã aducã împãcarea între oameni
prin vorbe bune sau lucruri bune.»” Potrivit unei alte relatãri de
Muslim, ea a adãugat: „Nu l-am auzit îngãduind nimic din ceea
ce oamenii ar putea sã spunã decât în trei cazuri.” Ea s-a referit
la: lupta pentru cauza lui Allah, împãcarea între oameni ºi pentru
a-i mulþumi pe soþi sau pe soþii.
El îi cheamã pe oameni la adevãr
Adevãratul musulman este întotdeauna neobosit ºi trãieºte
pentru chemarea sa (da’ua – chemarea oamenilor la islam). El nu
aºteaptã împrejurãri sau evenimente care sã îl motiveze sã facã
bine, ci are iniþiativa de a-i chema pe oameni la adevãrul islamic,
cãutând aºadar marea rãsplatã pe care Allah a promis-o celor ce
îi cheamã din suflet pe oameni la adevãr, aºa cum Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a spus lui ’Ali – Pacea fie
asupra sa! „Pe Allah, dacã Allah ar cãlãuzi chiar ºi numai un bãrbat
prin intermediul tãu ar fi mai bine pentru tine decât zece cãmile
roºii.” [convenit]
O vorbã bunã pe care cel care îi cheamã pe oameni la islam
o spune celui care este rãtãcit ºi nu cunoaºte calea cea dreaptã,
reuºind prin ea sã sãdeascã în inima lui sãmânþa cãlãuzirii, se va
întoarce la el cu o rãsplatã care valoreazã mai mult decât zece
cãmile roºii, care reprezentau averea cea mai preþioasã ºi mai
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cãutatã a arabilor acelei vremi. În plus, îi va aduce ºi o rãsplatã
asemãnãtoare cu a acelora ce sunt îndrumaþi de el, aºa cum
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„Cel care îi cheamã pe oameni la adevãr va avea o rãsplatã
asemãnãtoare cu cea a acelora care îl urmeazã, fãrã sã micºoreze
câtuºi de puþin rãsplata lor.” [Muslim]
Nu este de mirare cã aceia care cheamã la islam sunt invidiaþi
pentru rãbdarea ºi munca folositoare pe care o împlinesc pentru
Allah, cheltuind bani ºi timp pentru a-i chema pe cei care sunt rãtãciþi
ºi abãtuþi de la adevãrata cale. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – s-a referit la acest gen propice de invidie: „Sã nu
vã doriþi sã fiþi ca nimeni, în afarã de douã situaþii: un om cãruia
Allah i-a dãruit avere ºi pe care el o cheltuieºte cu mãrinimie în
sprijinul adevãrului ºi un om cãruia Allah i-a dãruit înþelepciune ºi el
acþioneazã potrivit acesteia ºi îi învaþã ºi pe alþii.” [convenit]
Atunci când îi cheamã pe alþii la Allah, musulmanul nu
considerã neînsemnatã niciuna dintre cunoºtinþele sale. Este de
ajuns pentru el sã transmitã orice lucru pe care l-a învãþat despre
adevãr, chiar dacã este chiar ºi numai un verset din Cartea lui Allah.
Aºa obiºnuia Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
sã le spunã companionilor lui sã facã: „Transmiteþi (ºtiinþa) de la
mine, chiar dacã este chiar ºi numai un verset...” [Bukhari]
A spus aºa, deoarece cãlãuzirea unui om poate sã depindã
chiar ºi numai de un cuvânt din acel verset, un cuvânt care îi ajunge
la inimã ºi îi aprinde scânteia credinþei, astfel încât viaþa ºi inima
lui sã fie iluminate de lumina cãlãuzirii ºi sã devinã un alt om.
Adevãratul musulman este altruist prin firea lui, iubind pentru
fratele lui ceea ce iubeºte ºi pentru sine ºi preocupându-se
întotdeauna de bunãstarea musulmanilor. În acest fel el aratã
îndrumare faþã de Allah, de Trimisul Sãu, de conducãtorii
musulmani ºi de oamenii obiºnuiþi, aºa cum s-a menþionat mai
înainte. Aºadar, nu se preocupã numai de îndrumarea lui ºi a
familiei lui, ci încearcã de asemenea sã rãspândeascã mesajul
printre toþi oamenii. El nu doreºte Paradisul numai pentru el ºi
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familia lui, ci de asemenea ºi pentru întreaga omenire, ºi din acest
motiv el îi cheamã întotdeauna pe oameni spre ceea ce îi va
conduce pe ei spre Paradis ºi îi va þine departe de Focul Iadului.
Aceasta este atitudinea celui ce cheamã oamenii la islam, lucru
care îl deosebeºte de oamenii obiºnuiþi. Este o atitudine nobilã ºi
sublimã care meritã lauda ºi aprecierea Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în ruga sa: „Allah sã-i lumineze
chipul celui care aude un lucru de la noi ºi îl transmite aºa cum îl
aude, cãci poate cel cãruia i-l transmite îl va înþelege mai bine
decât cel care l-a transmis.”159
Societatea islamicã este una în care existã solidaritate ºi în
care responsabilitatea stãpâneºte inimile membrilor ei în sensul
cel mai adânc. Dacã musulmanii ar fi înþeles cu adevãrat
responsabilitatea pe care o au faþã de Allah ºi dacã fiecare individ
ºi-ar fi îndeplinit propria responsabilitate în societatea lui, atunci
musulmanii nu s-ar fi abãtut niciodatã atât de mult de la cãlãuzirea
islamului, aºa cum este situaþia în prezent.
Pornind de aici, islamul îl avertizeazã aspru pe cel care are
mijloacele de a chema la islam, dar nu reuºeºte sã facã acest
lucru ºi tãinuieºte ºtiinþa pe care i-a dãruit-o Allah, transformând-o
într-un mijloc de a obþine o promovare sau unele câºtiguri lumeºti
trecãtoare: „Cel care umblã dupã ºtiinþa care ar trebui sã fie numai
pentru Allah, însã o cautã doar pentru unele câºtiguri lumeºti, nu
va simþi niciodatã nici mãcar mireasma Paradisului în Ziua
Învierii.”160
„Cel cãruia i s-a cerut învãþãturã ºi el a ascuns-o va fi înfrânat
cu frâie de foc în Ziua Învierii.”161
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Relatat de Abu Dawud cu un hasan isnad.
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El îndeamnã la ceea ce este bine ºi interzice ceea ce
este rãu
Una dintre cerinþele chemãrii la Allah este îndemnarea a ceea
ce este bine ºi interzicerea a ceea ce este rãu (al-amr bil-ma’ruf
ual-nahi ’an al-munkar), lucru pe care musulmanul îl face cu atenþie,
prudenþã ºi înþelepciune. Astfel el se împotriveºte rãului ºi încearcã
sã-l dezrãdãcineze cu propria mânã (adicã luând mãsuri fizice),
dacã poate sã facã acest lucru, asigurându-se cã nu va aduce
prin aceasta încercãri mai grave. Dacã nu poate sã facã astfel,
atunci el îºi ridicã glasul împotriva acestui lucru ºi explicã ceea ce
este bine; iar dacã nu poate sã facã nici acest lucru, atunci îl
denunþã în inima lui ºi se pregãteºte sã îl stârpeascã.
Aºa spun învãþãturile Profetului – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! „Cel care vede o faptã rea sã o îndrepte cu mâna
lui ºi dacã nu poate, atunci cu vorba, ºi dacã nu poate, atunci cu
inima – ºi aceasta este cea mai slabã credinþã.” [Muslim]
Când musulmanul îndeamnã la ceea ce este bine ºi interzice
ceea ce este rãu, el îi îndrumã cu adevãrat pe musulmani, cãci
religia este îndrumare. Dacã aceasta este situaþia, atunci el nu
are altã opþiune decât sã îndemne ceea ce este bine ºi sã interzicã
ceea ce este rãu, pentru a împlini definiþia „îndrumãrii”, aºa cum a
afirmat Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! „Religia
este îndrumare.” Noi am întrebat: „Faþã de cine?” El a zis: „Faþã
de Allah, de Cartea Sa, de Trimiºii Sãi ºi faþã de conducãtorii
musulmani ºi de oamenii obiºnuiþi.” [Muslim]
Aceastã îndrumare, aceastã îndemnare a ceea ce este bine
ºi interzicere a ceea ce este rãu, îl duce pe adevãratul musulman
sã spunã adevãrul deschis în faþa asupritorului. Dacã aceastã
comunitate trebuie sã supravieþuiascã cu demnitate, mândrie ºi
onoare, atunci ea depinde de existenþa unor oameni bravi, liberi,
care nu se tem sã se împotriveascã asupririlor. Dacã în comunitate
nu existã astfel de oameni, atunci aceasta este blestematã, potrivit
cuvintelor Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
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„Când o sã vedeþi comunitatea mea temându-se sã înfrunte un
opresor ºi sã spunã: «Eºti opresor!», atunci ea e pierdutã.”162
Multe hadis-uri cautã sã îl facã pe musulman sã împlineascã
fapte eroice în împotrivirea falsitãþii, asigurându-l cã acest gen de
eroism nu îi va diminua norocul (rizq) ºi nici nu îi va scurta viaþa:
„Teama nu ar trebui sã vã împiedice pe niciunul dintre voi sã grãiþi
adevãrul atunci când îl vedeþi sau sã subliniaþi importanþa lui. Acest
lucru nu va grãbi timpul hotãrât al morþii ºi nici nu va micºora
norocul.”163
„Un om s-a ridicat în timp ce Profetul se afla la minbar
(amvon) ºi a întrebat: «O, Trimis al lui Allah, care sunt cei mai buni
dintre oameni?» El a zis: «Cei mai buni dintre oameni sunt cei
care ºtiu cele mai multe versete din Coran, cei care sunt cei mai
evlavioºi, cei care îndeamnã numai ceea ce este îngãduit ºi interzic
ceea ce este necuvenit ºi cei care sunt cei mai respectuoºi faþã de
rudele lor.»”164
Principiul de a îndemna ceea ce este bine ºi a interzice ceea
ce este rãu, principiu de bazã pe care a fost întemeiatã societatea
islamicã, a insuflat curaj în inimile musulmanilor, pentru ca ei sã ia
atitudine împotriva falsitãþii ºi sã vinã în ajutorul celor asupriþi.
Învãþãturile Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
au întãrit aceastã atitudine nobilã, eroicã, care apãrã adevãrul ºi îi
condamnã pe acei laºi care au pãstrat tãcerea: „Pe acela care îl
pãrãseºte pe musulman în clipa în care onoarea lui este atinsã ºi
integritatea lui este încãlcatã Allah îl va pãrãsi în clipa în care el
are nevoie de ajutorul Sãu. ªi aceluia care sare în ajutorul unui
musulman în clipa în care onoarea lui este atinsã ºi integritatea lui
este încãlcatã Allah îi va veni în ajutor în clipa în care el are nevoie
de ajutorul Sãu.”165
Adevãratul musulman este un om cu o misiune. El nu
pãstreazã tãcerea în ceea ce priveºte falsitatea ºi spune
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Relatat de Ahmad, cei care au transmis sunt rijal al-sahih.
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întotdeauna adevãrul. El nu este mulþumit sã lase asupririle sau
rãutãþile sã se rãspândeascã în societate ori sã lase rãul sã
domneascã în comunitatea sa. El încearcã întotdeauna sã se
împotriveascã rãului sau sã previnã pedeapsa lui Allah care poate
sã cadã asupra acelor laºi care pãstreazã tãcerea ºi nu fac nimic,
aºa cum a relatat Abu Bakr Al-Siddiq de la Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Când Abu Bakr – Pacea fie asupra
sa! – a devenit calif, el s-a urcat la amvon (minbar), l-a slãvit pe
Allah, apoi a zis: „O, oameni, recitaþi versetul...
„O, voi cei care credeþi! Fiþi cu grijã faþã de sufletele voastre
ºi nu vã vor dãuna cei rãtãciþi, dacã sunteþi pe calea cea bunã! La
Allah este întoarcerea voastrã a tuturor ºi El vã va vesti despre
ceea ce aþi împlinit.”
[Coran 5:105]
...ºi îl interpretaþi greºit. Cu adevãrat l-am auzit pe Profet – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând: „Acei oameni care
vãd un lucru rãu ºi nu se împotrivesc sau nu încearcã sã îl schimbe
vor fi curând pedepsiþi de Allah.”166
Musulmanul care este cinstit în islam, a cãrui credinþã este
puternicã ºi a cãrui minte este deschisã spre cãlãuzirea islamicã
este întotdeauna neobosit în transmiterea lucrurilor bune,
poruncind ceea ce este permis ºi interzicând ceea ce este oprit,
îndrumând ºi îndreptând situaþiile desfrânate. El nu acceptã
minciuna, nepãsarea, ºovãiala, nu acceptã niciodatã vreun
compromis sau vreo abatere în ceea ce priveºte religia ºi obiceiurile
islamice. Religia ºi credinþa sunt lucruri serioase, nu este permis
sã se pãstreze tãcerea în legãturã cu vreo abatere sau vreo
greºealã în problemele religioase, cãci astfel vom sfârºi ca evreii,
care au avut parte de mânia lui Allah atunci când au ºovãit ºi au
devenit nepãsãtori faþã de religia lor: „Dintre oamenii care au venit
înaintea voastrã, fiii lui Israel, dacã vreunul fãcea un lucru rãu,
166

Relatat de Abu Dawud ºi Tirmizi, care a spus cã este hasan sahih.
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unul dintre ei îl învinuia, ca sã poatã spune cã ºi-a fãcut datoria,
însã a doua zi ºedea ºi mânca cu el, ca ºi cum acesta n-ar fi fãcut
nimic rãu cu o zi înainte. Când Allah a vãzut aceastã purtare, i-a
întors unii împotriva altora ºi i-a blestemat prin graiul profetului
David ºi a profetului Iisus, fiul Mariei, pentru cã nu au ascultat ºi
au continuat sã se rãzvrãteascã [vezi Coran 5:78]. Pe Cel în Mâna
Cãruia se aflã sufletul meu, trebuie sã porunciþi ceea ce e îngãduit
ºi sã interziceþi ceea ce e necuvenit; ºi trebuie sã opriþi mâna
rãufãcãtorului ºi sã-l îndemnaþi sã adere la adevãr, altfel Allah vã
va întoarce unii împotriva celorlalþi ºi vã va blestema, aºa cum i-a
blestemat pe ei.”167
El este înþelept ºi elocvent în chemarea sa la islam
Cel care cheamã la Allah este elocvent în chemarea sa,
înþelept în modul în care îi cheamã pe oameni la adevãr ºi blând
în modul în care îi învaþã regulile islamului. În toate acestea, el
urmeazã cuvintele lui Allah:
„Cheamã la calea Domnului tãu cu înþelepciune ºi bunã
îndemnare ºi discutã cu ei cum e mai frumos!...”
[Coran 16:125]
Una dintre cele mai importante calitãþi ale acelora care îi
cheamã pe alþii la Allah este aceea cã ar trebui sã ºtie cum sã
ajungã la inimile oamenilor ºi sã îi facã sã îndrãgeascã credinþa,
fãrã sã spunã nimic din ceea ce ar putea sã îi alunge, sã îi jigneascã
sau sã îi rãneascã. Aºadar, cel care cheamã la islam nu îºi
împãrtãºeºte ºtiinþa dintr-o singurã datã, ci mai degrabã el îºi
dezvãluie ºtiinþa în etape, evitã sã îºi copleºeascã publicul sau sã
îl plictiseascã. Aºa obiºnuia sã facã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în predicile sale, aºa cum marele
companion ’Abdullah ibn Mas’ud – Pacea fie asupra sa! – ne spune.
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Obiºnuia sã le predice oamenilor câte puþin, în fiecare joi. Un om
i-a spus: „Mi-aº dori sã ne înveþi în fiecare zi.” El a spus: „Ce mã
împiedicã sã fac acest lucru este cã nu doresc sã vã plictisesc.
Îmi arãt respectul faþã de voi alegând un timp potrivit pentru a vã
învãþa, aºa cum obiºnuia sã facã Profetul cu noi, de teamã sã nu
ne plictiseascã.” [convenit]
Una dintre metodele eficiente pe care le folosea Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în chemarea la islam
era sã nu îºi prelungeascã prea mult predica, mai ales când se
adresa unei mulþimi în care se gãseau ºi oameni bãtrâni ºi bolnavi.
Scurtarea predicii indicã nivelul de înþelegere pe care îl are cel
care predicã atât în ceea ce priveºte mesajul sãu, cât ºi psihologia
publicului sãu. Aceasta este învãþãtura Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã – despre care ne-a vorbit ’Ammar
ibn Yasir – Pacea fie asupra sa! „L-am auzit pe Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând:
«Prelungirea rugãciunii ºi scurtarea predicii este un semn al
înþelegerii omului, aºadar prelungiþi rugãciunea ºi scurtaþi predica.»”
[Muslim]
Una dintre metodele propovãduitorului (cel ce cheamã la
islam) înþelept, inteligent, este sã fie blând cu oamenii pe care îi
cheamã, sã aibã rãbdare faþã de ignoranþa lor, de greºelile lor, de
întrebãrile lor supãrãtoare ºi faþã de încetineala lor de înþelegere.
Aceasta era metoda celui mai înalt propovãduitor, Pecetea
profeþilor – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, care
obiºnuia sã îºi deschidã sufletul în faþa acelora care puneau
întrebãri ºi era întotdeauna blând în rãspunsurile pe care le oferea.
El se apropia de ei cu o atitudine iubitoare ºi o dorinþã sincerã de
a-i îndruma, de a-i îndrepta ºi de a-i învãþa, astfel încât continua
sã le explice un lucru pânã când ei înþelegeau ºi plecau mulþumiþi
de lecþia pe care o învãþaserã.
Un exemplu al acestui mod blând de abordare îl constituie
relatarea companionului Mu’auia ibn Al-Hakam Al-Salami – Pacea
fie asupra sa! –, care a spus: „În timp ce mã rugam alãturi de
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Profet, unul dintre bãrbaþii prezenþi a strãnutat ºi eu am zis:
«Ierhamuk Allah! [Allah sã fie milostiv cu tine!]» Oamenii s-au uitat
la mine ºi eu am zis: «Sã mã piardã maica mea! De ce vã holbaþi
aºa la mine?» Au început sã îºi loveascã cu mâinile coapsele ºi
când mi-am dat seama cã îmi spuneau sã tac, am tãcut. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a terminat rugãciunea
ºi nu am vãzut niciodatã un învãþãtor mai bun decât el, nici înainte,
nici dupã. Pe Allah, el nici nu m-a dojenit, nici nu m-a lovit ºi nici
nu m-a jignit. A zis doar: «Aceastã rugãciune nu trebuie sã conþinã
nimic din vorbirea de zi cu zi a oamenilor. Este numai tasbih, takbir
ºi recitare din Coran.» Eu am zis: «O, Trimis al lui Allah, sunt încã
foarte aproape de perioada de dinaintea islamului (adicã sunt nou
în islam). Allah ne-a adus islamul ºi totuºi mai sunt printre noi unii
care se duc la ghicitori.» El a spus: «Niciodatã sã nu vã duceþi la
ei.» Eu am spus: «ªi sunt unii care sunt superstiþioºi.» El a zis:
«Aceasta este numai în imaginaþia lor: nu trebuie sã-i opreascã
sã îºi continue planurile.»” [Muslim]
Modul blând pe care îl aborda Profetul în chemarea la adevãr
a atins un nivel atât de înalt încât el nu a pus faþã în faþã un
rãufãcãtor cu faptele sale, ca sã nu îi rãneascã sentimentele sau
sã îi ºtirbeascã reputaþia. În loc de asta, el dezvãluia indirect fapta
rea ºi îi atrãgea uºor atenþia persoanei respective asupra acelui
lucru. Aceastã metodã are mai multe ºanse de a ajunge la inimile
oamenilor ºi de a le îndrepta greºelile ºi lipsurile.
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Când Profetul auzea
cã cineva a fãcut un lucru, nu spunea: «Ce se întâmplã cu cutare
de spune aºa ºi aºa?» În loc de asta, el spunea: «Ce se întâmplã
cu anumiþi oameni de spun aºa ºi aºa?...»”168
O altã trãsãturã de seamã a propovãduitorului adevãrat este
faptul cã le vorbeºte clar ascultãtorilor ºi se repetã, aºa cum a
spus Anas: „Atunci când vorbea, Profetul obiºnuia sã repete
lucrurile de trei ori, ca sã se facã înþeles. Atunci când venea la un
neam, îl saluta (salaam) de trei ori.” [Bukhari]
168

Hayat al-Sahaba, 3/129.
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A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Cuvântarea Profetului
era foarte clarã. Toþi cei care o auzeau o înþelegeau.”169
El nu este fãþarnic
Adevãratul musulman se aflã la cea mai mare distanþã de
fãþãrnicie, linguºire ºi laudã mincinoasã, deoarece cãlãuzirea
islamului îl apãrã ca sã nu se scufunde la un nivel atât de josnic,
aºa cum au fãcut în zilele noastre mulþi oameni, fãrã a realiza cã
s-au scufundat în adâncul fãþãrniciei nimicitoare.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a
ferit sã nu cãdem cumva în mocirla fãþãrniciei ºi a linguºelii. „Când
neamul ’Amir a venit la el ºi l-a lãudat, spunând: «Tu eºti stãpânul
nostru», el a zis: «Unicul Stãpân este Allah.» Când ei au zis: «Tu
eºti cel mai bun ºi cel mai mãreþ», el a zis: «Spuneþi ce doriþi, sau
numai cât doriþi, dar nu vorbiþi la fel ca acoliþii Satanei. Nu vreau
sã mã puneþi mai presus de statutul pe care Allah l-a hotãrât pentru
mine. Eu sunt Muhammed ibn ’Abdullah, robul ºi Trimisul Sãu.»”170
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a
interzis oamenilor sã exagereze în lauda lor faþã de alþii – ºi unii
poate nici nu meritã sã fie lãudaþi – atunci când le-a interzis sã-l
descrie ca „stãpân”, „cel mai bun” ºi „cel mai mãreþ”, într-o vreme
când fãrã îndoialã era cel mai de seamã dintre trimiºi, stãpânul
musulmanilor ºi cel mai mãreþ ºi mai bun dintre ei. A fãcut acest
lucru, deoarece a înþeles cã, dacã portiþa laudei ar fi deschisã la
maximum, ar putea duce la diverse tipuri foarte periculoase de
fãþãrnicie, care sunt de neacceptat pentru un suflet islamic curat.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a interzis
companionilor sãi ca în prezenþa lui sã laude un alt om, ca nu
cumva acela care aduce laude sã fie fãþarnic sau ca acela care
primeºte laudele sã fie cuprins de sentimente de mândrie, de
aroganþã, superioritate ºi auto-admiraþie.
169
170

Relatat de Abu Dawud ºi Tirmizi cu un sahih isnad.
Hayat al-Sahaba, 3/99.
243

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
Bukhari, Muslim ºi Abu Dawud relateazã cã Abu Bakra – Pacea
fie asupra sa! – a spus: „Un om l-a lãudat pe altul în prezenþa
Profetului. El a zis de mai multe ori: «Vai þie! Ai tãiat gâtul tovarãºului
tãu!» Apoi a zis: «Cel ce insistã sã-ºi laude fratele sã spunã: „Cred
cã acesta este în aºa fel ºi Allah ºtie tot adevãrul ºi eu nu adeveresc
buna purtare a nimãnui înaintea lui Allah, dar cred cã el este în
aºa fel”; ºi sã spunã aºa dacã ºtie cã aceasta este situaþia.»”
Dacã lãudarea unei persoane nu poate fi evitatã, atunci
trebuie ca aceastã laudã sã fie sincerã ºi întemeiatã pe adevãr.
Lauda trebuie sã fie cumpãtatã, rezervatã ºi fãrã a depãºi mãsura.
Aceasta este unica modalitate prin care o societate se poate elibera
de boala fãþãrniciei, a minciunii, a înºelãciunii ºi a adulaþiei.
Bukhari relateazã de la Raja’, care relateazã de la Mihjan
Al-Aslami – Pacea fie asupra sa! –, cã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi Mihjan se aflau în moschee,
când Profetul a vãzut un om rugându-se ºi prosternându-se ºi a
întrebat: «Cine e?» Mihjan a început sã-l laude pe acel om astfel:
«O, Trimis al lui Allah, el este cutare ºi este în aºa fel.» Profetul a
spus: «Opreºte-te! Sã nu te audã, cãci asta va însemna pieirea
lui!»” Conform unei relatãri fãcute de Ahmad, Mihjan a zis: „O,
Trimis al lui Allah, acesta este cutare, unul dintre cei mai buni
locuitori din Medina” sau „unul dintre locuitorii care se roagã cel
mai mult în Medina.” Profetul a spus: „Sã nu te audã, cãci asta va
însemna pieirea lui!” – de douã sau trei ori – „Voi sunteþi o naþiune
pentru care doresc uºurare.”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
descris auzirea laudei ca însemnând pieirea unei persoane, din
cauza impactului psihologic puternic pe care aceasta îl are asupra
minþii omului, care prin firea lui iubeºte astfel de cuvinte. Astfel,
cel care este lãudat începe sã se simtã superior ºi sã-i
desconsidere pe ceilalþi. Dacã fãþarnicii ºi linguºitorii – ºi mulþi de
acest gen se aflã împrejurul celor ce ocupã poziþii importante –
aduc mereu laudã unei persoane, atunci acest lucru îi va satisface
acesteia o dorinþã puternicã ºi va dori sã audã constant acest lucru.
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Apoi nu va mai dori sã audã critici sau sfaturi ºi nu va accepta ºi
altceva în afarã de laudã, mulþumiri ºi linguºiri. Nu este de mirare
cã, în acel moment, nu va mai exista adevãr, dreptatea va fi
spulberatã, moralitatea va fi nãruitã ºi societatea va fi coruptã.
Din acest motiv, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – le-a poruncit companionilor sãi sã arunce þãrânã în
ochii celor care îi slãvesc pe ceilalþi, ca nu cumva numãrul acestora
ºi, pornind de aici, fãþãrnicia sã se înmulþeascã, lucru care ar avea
consecinþe dezastruoase asupra întregii societãþi musulmane.
Bukhari, Muslim ºi Ahmad – ºi Tirmizi, cu un lanþ diferit de
transmiþãtori, – relateazã cã un om a început sã îl laude pe unul
dintre guvernatori ºi atunci Al-Miqdad – Pacea fie asupra sa! – a
început sã îi arunce cu þãrânã în faþã, spunând: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Dacã îi vedeþi pe
cei care îi laudã pe alþii, atunci aruncaþi cu þãrânã în feþele lor.» ”
Companionii Profetului – Allah sã fie mulþumit de ei toþi! – se
supãrau atunci când îi auzeau pe alþii cum îi laudã, cu toate cã
meritau din plin, cãci se temeau de consecinþe dezastruoase ºi
urmau învãþãturile islamului care dezaprobã aceste expresii ieftine.
Nafi’ – Pacea fie asupra sa! – ºi alþii au zis: „Un om i-a spus lui Ibn
’Umar: «O, tu, care eºti cel mai bun dintre oameni!» sau «O, fiu al
celui mai bun dintre oameni!» Ibn ’Umar a zis: «Nu sunt cel mai
bun dintre oameni ºi nici nu sunt fiul celui mai bun dintre oameni.
Sunt numai unul dintre robii lui Allah. Mã rog la El (pentru mila Sa)
ºi mã tem de El (de mânia Sa). Pe Allah, vei continua sã convingi
un om (cu lauda ta) pânã vei aduce pieirea lui.»”171
Aceasta este înþeleapta afirmaþie a unui strãlucit companion care
a urmat cu adevãrat învãþãturile islamice atât în tainã, cât ºi la vedere.
Companionii Profetului – Allah sã fie mulþumit de ei toþi! – au
înþeles exact învãþãturile Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – referitoare la faptul cã în vorbe ºi în fapte nu
trebuie sã existe fãþãrnicie. Marea diferenþã dintre cele ce sunt
fãcute cu adevãrat pentru Allah ºi cele ce sunt fãcute din fãþãrnicie
171

Hayat al-Sahaba, 3/103.
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era foarte clarã pentru ei.
Ibn ’Umar a spus cã unii oameni i-au zis: „Când ne vizitãm
conducãtorii le spunem altceva decât ceea ce spunem dupã ce
plecãm de la ei.” Ibn ’Umar a zis: „Pe vremea Profetului, consideram
acest lucru a fi fãþãrnicie.” [Bukhari]
El nu se fãleºte, nici nu se laudã
Este foarte puþin probabil ca adevãratul musulman sã se
fãleascã, deoarece acest lucru micºoreazã rãsplata, anuleazã
faptele bune ºi aduce umilinþã în Ziua când omenirea este înviatã
sã îºi întâlneascã Domnul.
Principiile de bazã ale islamului sunt îndrumarea faþã de Allah
atât în vorbe, cât ºi în fapte, ºi slãvirea Lui, ceea ce reprezintã scopul
din spatele creaþiei oamenilor ºi djinilor, aºa cum grãieºte Allah:
„Eu nu i-am creat pe djinni ºi oameni decât pentru ca ei sã
Mã adore.”
[Coran 51:56]
Dar aceastã slavã nu poate fi acceptatã decât dacã este
fãcutã cu adevãrat pentru Allah:
„ªi nu li s-a poruncit decât sã-L adore pe Allah, cu credinþã
curatã ºi statornicã în religia Lui...”
[Coran 98:5]
Când aceastã slãvire este întinatã de vreo intenþie de fãlire
sau de cãutarea unei reputaþii bune, ea devine nulã ºi rãsplata se
pierde. Vedem acest lucru în avertismentul pe care Allah l-a fãcut
celor care îºi cheltuiesc averea pentru sãraci, apoi le reamintesc
cã au rãspuns nevoilor lor, într-un mod care le rãneºte acestora
sentimentele:
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„O, voi, cei care credeþi! Nu faceþi deºarte milosteniile voastre
prin pomenirea lor ºi prin necãjire, ca acela care cheltuieºte din
averea lui de ochii lumii, fãrã sã creadã în Allah ºi în Ziua de Apoi,
cãci pilda lui este ca pilda unei stânci acoperite de colb peste care
vine o ploaie abundentã ºi o lasã goalã. Ei nu au nici un folos din
ceea ce au dobândit. Allah nu-i cãlãuzeºte pe cei necredincioºi.”
[Coran 2:264]
Faptul cã ei le reamintesc sãrmanilor de generozitatea lor
anuleazã rãsplata pentru milosteniile fãcute, tot aºa cum apa care
curge ºterge toate urmele de colb de pe o stâncã. Ultima parte a
versetului vorbeºte despre îngrozitoarea veste datã acelora care
se fãlesc, cãci ei nu meritã cãlãuzirea lui Allah ºi sunt socotiþi niºte
necredincioºi: „Allah nu-i cãlãuzeºte pe cei necredincioºi!”
Principala preocupare a acestora este sã aparã în faþa
oamenilor ca fiind fãcãtori de bine; ei nu se gândesc sã câºtige
mulþumirea lui Allah. Allah i-a descris pe aceºtia ca fiind niºte
fãþarnici:
“Cei fãþarnici încearcã sã-L înºele pe Allah, dar El întoarce
înºelãtoria lor [împotriva lor înºiºi!] Când se ridicã pentru Rugãciune
[As-Salat], se ridicã ei cu lene, ca sã fie vãzuþi de oameni, ºi nu
pomenesc numele lui Allah decât foarte puþin.”
[Coran 4:142]
ªi atunci faptele le vor fi aruncate înapoi în feþele lor, pentru
cã ei i-au fãcut asociaþi lui Allah ºi Allah nu acceptã alte fapte decât
cele ce sunt împlinite numai pentru El, aºa cum s-a menþionat în
hadis-ul lui Abu Huraira, în care se spune cã l-a auzit pe Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – zicând:
„Allah a grãit: «Eu sunt de ajuns pentru Mine ºi nu am nevoie de
asociaþi. Cel care împlineºte o faptã pentru altcineva, precum ºi
pentru Mine va avea acea faptã anulatã de Mine pentru acela pe
care Mi l-a asociat.»” [Muslim]
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Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
explicat acest lucru foarte clar ºi s-a referit la îngrozitoarea umilinþã
pe care o vor îndura cei care se fãlesc în acea zi înfricoºãtoare „în
care nu vor folosi nici avere, nici copii, / Afarã de acela care vine la
Allah cu inima curatã!” [Coran 26:88,89]
Acest lucru este menþionat într-un alt hadis în care Abu
Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis cã l-a auzit pe Profet – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând: „Prima persoanã
care va fi judecatã în Ziua Învierii va fi cel care a murit ca un martir.
El va fi adus înainte ºi Allah îi va reaminti de binecuvântãrile Lui ºi
omul le va recunoaºte. Apoi va fi întrebat: «Ce ai fãcut ca sã-þi
arãþi recunoºtinþa pentru acestea?» El va spune: «Am luptat pentru
cauza Ta pânã când am devenit martir.» Allah va grãi: «Ai minþit!
Ai luptat numai ca oamenii sã spunã: „El este curajos ºi viteaz”, ºi
ei aºa au spus.» Apoi El va porunci ca acesta sã fie târât pe brânci
ºi aruncat în Foc. Apoi va veni un om care a studiat mult, ºi i-a
învãþat pe alþii ºi a recitat din Coran. El va fi adus înainte ºi Allah îi
va reaminti de binecuvântãrile Lui ºi omul le va recunoaºte. Apoi
va fi întrebat: «Ce ai fãcut ca sã-þi arãþi recunoºtinþa pentru
acestea?» El va zice: «Am studiat mult, ºi i-am învãþat pe alþii ºi
am recitat Coranul pentru Tine.» Allah va grãi: «Ai minþit. Ai studiat
numai ca oamenii sã zicã: „El este un mare învãþat” ºi ai recitat din
Coran, pentru ca ei sã spunã: „El este recitator”, ºi ei aºa au spus.»
Apoi El va porunci ca acesta sã fie târât pe brânci ºi aruncat în
Foc. Apoi va veni un om cãruia Allah i-a dãruit din belºug din toate
felurile de avere. Va fi adus înainte ºi Allah îi va reaminti de
binecuvântãrile Lui ºi omul le va recunoaºte. Apoi va fi întrebat:
«Ce ai fãcut ca sã-þi arãþi recunoºtinþa pentru acestea?» El va
spune: «Nu am uitat sã cheltuiesc pentru Tine din belºug pentru
toate lucrãrile cu care Tu ai fost de acord.» Allah va grãi: «Ai minþit.
Ai fãcut aºa pentru ca oamenii sã spunã: „El este generos”, ºi ei
aºa au spus.» Apoi El va porunci ca omul sã fie târât pe brânci ºi
aruncat în Foc.” [Muslim]
Acest hadis descrie situaþile în care existã probabilitatea cea
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mai mare ca omul sã se fãleascã, ºi anume curajul, ºtiinþa ºi
generozitatea. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a descris umilinþa pe care aceºti oameni o vor îndura în faþa întregii
omeniri în Ziua Judecãþii, când li se va nega acest statut înalt pe
care au sperat sã îl atingã. A descris de asemenea ºi marea
pierdere pe care o vor îndura când li se va refuza rãsplata pe care
Allah a pregãtit-o pentru acele fapte. În loc sã fie aduºi în Grãdina
binecuvântãrii eterne, vor fi aruncaþi în Focul Iadului.
Musulmanul care îºi înþelege cu adevãrat religia va evita sã
se fãleascã cu vreuna dintre faptele lui ºi se va îngriji ca faptele lui
sã fie împlinite numai pentru Allah, pãstrând întotdeauna în minte
cuvintele Profetului: „Pe acela care se fãleºte Allah îl va da în vileag
(în Ziua Judecãþii) ºi aceluia care este prefãcut Allah îi va dezvãlui
adevãrata faþã.” [convenit]
El este neprefãcut în aderarea la adevãr
Adevãratul musulman este onest, cinstit ºi statornic, nu este
niciodatã sucit, confuz, incoerent sau înºelãtor, indiferent de cât
de dificil poate fi pentru el acest lucru în modul cum se poartã cu
ceilalþi.
În viaþa musulmanului, acest comportament cinstit nu este
un lucru opþional. Este o conduitã poruncitã de Allah ºi de Trimisul
Sãu ºi în multe versete din Coran se situeazã, ca importanþã,
imediat dupã credinþa în Allah:
„Însã aceia care zic: “Domnul nostru este Allah!” ºi apoi
urmeazã calea cea dreaptã, asupra lor se vor coborî îngerii,
[zicându-le]: “Nu vã temeþi ºi nu fiþi mâhniþi ºi primiþi bunãvestire
despre Raiul ce vi s-a fãgãduit! / Noi suntem ocrotitorii voºtri în
viaþa din aceastã lume ºi din Viaþa de Apoi; voi veþi avea în ea
ceea ce doresc sufletele voastre ºi veþi avea în ea ceea ce veþi
cere, / Ospeþie de la un Iertãtor, Îndurãtor [Ghafur, Rahim]”
[Coran 41:30-32]
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Aceasta va fi rãsplata acelor credincioºi care sunt neprefãcuþi
ºi cinstiþi. ªi ei vor avea parte de un statut onorabil în Ziua Judecãþii
ºi îngerii le vor aduce cele mai frumoase veºti.
Aceastã cinste este greu de atins ºi este obþinutã numai
de acei credincioºi evlavioºi care s-au dedicat în întregime numai
lui Allah ºi s-au eliberat de înrobirea faþã de toate celelalte lucruri
în afarã de El, cum ar fi: averea, influenþa, puterea, timpul liber
sau oricare alte lucruri dragi în aceastã viaþã inimii oamenilor.
Nu e de mirare cã rãsplata acestora este imensã ºi statutul lor
este într-adevãr foarte înalt.
Nimic nu indicã mai clar importanþa cinstei ºi dificultatea
de a o obþine decât impactul mare pe care l-a avut aceasta
asupra inimii Profetului, care a înþeles cu adevãrat dimensiunile
ºi importanþa pe care o are ea în hotãrârea destinului din urmã
al unei persoane. Vedem acest lucru în comentariul pe care
Ibn ’Abbas – Pacea fie asupra sa! – la fãcut la acest verset:
„...Deci rãmâi pe calea cea dreaptã, aºa cum þi s-a poruncit,...”
[Coran 11:112] El a spus: „Niciun verset care a fost revelat Profetului
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu a însemnat o
povarã mai mare sau o grijã mai mare decât acest verset. Atunci
când companionii sãi au spus: «Pãrul a început sã îþi
încãrunþeascã», el a spus: «Surat Hud ºi surorile ei mi-au încãrunþit
pãrul», referindu-se la acest verset: «Deci rãmâi pe calea cea
dreaptã...»”172
Una dintre afirmaþiile concise ale Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – care are acelaºi înþeles cu
versetul „aceia care zic: “Domnul nostru este Allah!” ºi apoi
urmeazã calea cea dreaptã...” o reprezintã porunca pe care i-a
dat-o lui Sufian ibn ’Abdullah Al-Thaqafi: „Spune: «Cred în Allah»,
apoi aderã în grabã la acest lucru.” [Muslim] Aºa a fost atunci când
Sufian i-a spus: „O, Trimis al lui Allah, spune-mi ceva despre islam
pe care sã nu am nevoie niciodatã sã întreb pe nimeni în afarã de
tine!” Acest lucru l-a fãcut pe imamul Muslim sã îºi intituleze
172
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capitolul despre cinste „Bab jami’ ausaf al-Islam”, deoarece cinstea
care este întemeiatã pe credinþa în Allah întruneºte toate virtuþile
nobile, standardele morale înalte ºi faptele bune.
Una dintre trãsãturile de bazã ale acestei corectitudini este
aceea cã musulmanul este cinstit ºi nu are douã feþe. El nu este
precum aceia care înºealã, aceia la care s-a referit Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în hadis-ul: „Cei mai rãi
dintre oameni sunt aceia care sunt fãþarnici, care îºi aratã o faþã în
faþa unor oameni ºi alta diferitã în faþa altora.” [Bukhari ºi Muslim]
El îi viziteazã pe cei bolnavi
Adevãratul musulman îi viziteazã pe cei bolnavi, privind acest
lucru ca pe o îndatorire islamicã, ºi nu ca pe o faptã bunã fãcutã în
plus. Prin acest lucru, el ºtie cã se supune poruncii Profetului – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! „Viziteazã-l pe cel bolnav,
hrãneºte-l pe cel flãmând ºi rãscumpãrã prizonierii de rãzboi.”
[Bukhari]
Al-Bara’ ibn ’Azib – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Trimisul
lui Allah ne-a poruncit sã-i vizitãm pe cei bolnavi, sã participãm la
funeralii, sã spunem „Allah sã fie milostiv cu tine!”, dacã el spune
„Laudã lui Allah!”, sã împlinim toate legãmintele, sã-i ajutãm pe
cei asupriþi, sã acceptãm invitaþiile ºi sã salutãm.” [convenit]
Acest obicei învãþat de la Profet – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – este atât de înrãdãcinat în modul de viaþã al
musulmanilor, încât a devenit un drept pe care un musulman îl are
de la alt musulman. El poate sã cearã acest drept, dacã fratelui
sãu este neglijent sau nu îºi împlineºte îndatorirea, iar cel care nu
reuºeºte sã îºi îndeplineascã datoria este considerat de islam a fi
un pãcãtos nepãsãtor care se nedreptãþeºte de asemenea pe el
însuºi: „Drepturile unui musulman asupra fratelui sãu musulman
sunt cinci: trebuie sã rãspundã la salut, sã îi viziteze pe cei bolnavi,
sã participe la funeralii, sã accepte invitaþiile ºi sã spunã „Allah sã
fie milostiv cu tine” celui care strãnutã [dacã acesta spune „Laudã
251

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
lui Allah!”].” [convenit]
Într-o altã relatare, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a spus: „Drepturile musulmanului faþã de fratele
sãu sunt cinci.” S-a întrebat: „Care sunt?” Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Când îl întâlneºti, salutã-l
cu sallam, când te invitã, acceptã invitaþia, când îþi cere sfatul,
sfãtuieºte-l, când strãnutã ºi spune „Al-hamdu-lillah”, rãspunde-i
cu „Yarhamuk Allah”, când e bolnav, viziteazã-l ºi când moare,
însoþeºte-l (pânã la mormânt).” [Bukhari ºi Muslim]
Când îºi viziteazã fratele bolnav, musulmanul nu simte numai
cã îºi îndeplineºte datoria sau cã respectã o poruncã, ci simte o
bucurie sufleteascã ºi o satisfacþie pe care nu o poate simþi nimeni
în afarã de cei care înþeleg cu adevãrat acest hadis care descrie
frumuseþea, bunãtatea ºi binecuvântarea pe care le includ aceste
vizite.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Allah va spune în Ziua Învierii: «O, fiu al lui Adam, am fost bolnav
ºi nu M-ai vizitat.» El va spune: «O, Stãpâne, cum sã te vizitez
când Tu eºti Stãpânul lumilor?» El va spune: «N-ai ºtiut tu cã robul
Meu cutare a fost bolnav ºi tu nu l-ai vizitat? N-ai ºtiut tu cã dacã
l-ai fi vizitat, M-ai fi gãsit pe Mine cu el? O, fiu al lui Adam, þi-am
cerut mâncare ºi nu M-ai hrãnit.» El va spune: «O, Stãpâne, cum
sã te hrãnesc când Tu eºti Stãpânul lumilor.» El va spune: «N-ai
ºtiut tu cã robul Meu cutare þi-a cerut mâncare ºi tu nu l-ai hrãnit?
N-ai ºtiut tu cã dacã l-ai fi hrãnit, ai fi gãsit cu siguranþã acel lucru
(rãsplata pentru acest lucru) cu Mine? O, fiu al lui Adam, þi-am
cerut sã-Mi dai sã beau ºi Tu nu Mi-ai dat sã beau.» El va spune:
«O, Stãpâne, cum sã îþi dau sã bei când Tu eºti Stãpânul lumilor?»
El va spune: «Robul Meu cutare þi-a cerut sã-i aduci sã bea ºi tu
nu i-ai dat sã bea. Dacã i-ai fi dat sã bea, ai fi gãsit cu siguranþã
acel lucru cu Mine.»” [Muslim]
Cât de binecuvântatã este o astfel de vizitã ºi ce faptã
minunatã este atunci când omul o împlineºte pentru fratele sãu
bolnav, pentru cã, atunci când face acest lucru, el se aflã în
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prezenþa Preaputernicului Stãpân care a fost martor la fapta sa
nobilã ºi i-a rãsplãtit generozitatea. Existã oare o vizitã care sã fie
mai cinstitã, mai binecuvântatã ºi mai încurajatã de Stãpânul
cerurilor ºi al pãmântului? Cât de mari sunt suferinþa ºi pierderea
care vor cãdea asupra celui care nu a reuºit sã împlineascã aceastã
datorie! Cât de mare va fi umilirea sa atunci când Preaputernicul
Allah va declara, înaintea tuturor celor de faþã: „O, fiu al lui Adam,
am fost bolnav ºi nu M-ai vizitat... N-ai ºtiu tu cã robul Meu cutare
a fost bolnav ºi tu nu l-ai vizitat? N-ai ºtiut tu cã dacã l-ai fi vizitat,
M-ai fi gãsit pe Mine cu el?” Nu putem decât sã ne imaginãm
regretul ºi ruºinea care îl vor copleºi pe cel care a neglijat sã îºi
viziteze fratele bolnav, însã atunci regretul nu îi va fi de niciun
folos.
Într-o comunitate islamicã, bolnavul simte cã nu este singur
la ceas de nevoie, rugãciunile celor din jurul sãu îl înconjoarã ºi îi
alinã suferinþa. Nicio altã naþiune din trecut nu a cunoscut vreodatã
o astfel de responsabilitate emoþionalã ºi socialã precum cea care
existã în comunitatea islamicã.
În Occident, bolnavul gãseºte poate un loc într-un spital ºi
un doctor care sã îi dea medicamente, însã greu va gãsi o
mângâiere, o vorbã bunã, un zâmbet cald, rugãciuni fãcute din
toatã inima sau adevãratã compãtimire.
Filozofia materialistã care a pus stãpânire pe viaþa
occidentalilor a dus la dispariþia sentimentelor umane, a distrus
sentimentele frãþeºti faþã de cel apropiat ºi a îndepãrtat toate
celelalte motive de a împlini fapte bune, în afarã de cele
materialiste.
Occidentalul nu are niciun motiv sã îl viziteze pe cel bolnav,
în afarã de cazul în care simte cã, mai devreme sau mai târziu,
vizita sa îi poate aduce anumite beneficii materiale. Spre deosebire
de acest lucru, vedem cã musulmanul este motivat sã îl viziteze
pe cel bolnav, în speranþa cã va câºtiga rãsplata pe care Allah a
pregãtit-o pentru cel ce îºi prãfuieºte picioarele (merge încoace ºi
încolo) de dragul Sãu.
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Existã multe hadis-uri care se referã la acest subiect ºi
acestea trezesc sentimente de frãþie în inima musulmanului ºi îl
motiveazã ºi mai mult sã îºi viziteze fratele bolnav. De exemplu:
„Când musulmanul îºi viziteazã fratele musulman (bolnav),
el rãmâne în grãdina roditoare a Paradisului173 pânã când se
întoarce.” [Muslim]
„Pe musulmanul care îºi viziteazã fratele musulman (bolnav)
dimineaþa, ºaptezeci de mii de îngeri îl vor binecuvânta (ºi se vor
ruga pentru el) pânã seara, iar dacã îl viziteazã seara, ºaptezeci
de mii de îngeri îl vor binecuvânta (ºi se vor ruga pentru el) pânã
dimineaþa, ºi roadele Paradisului vor fi ale lui.”174
Având o vedere pãtrunzãtoare asupra psihologiei omului,
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a înþeles
care este impactul pozitiv pe care îl au aceste vizite fãcute celor
bolnavi ºi familiilor acestora ºi din acest motiv el nu a neglijat
niciodatã sã îi viziteze pe cei bolnavi, sã le spunã cele mai frumoase
cuvinte de consolare ºi sã facã rugãciuni. Era atât de bun, cã odatã
l-a vizitat pe un tânãr evreu care obiºnuia sã-l slujeascã, aºa cum
Anas – Pacea fie asupra sa! – a relatat: „Un tânãr evreu obiºnuia
sã îl slujeascã pe Profet. A cãzut la pat ºi atunci Profetul a mers sã
îl viziteze. A stat la capul lui ºi i-a zis: «Intrã în islam.» Copilul s-a
uitat la tatãl sãu, care era de faþã. Tatãl a zis: «Ascultã-l pe
Abu’l-Qasim.» ªi atunci bãiatul a trecut la islam. Profetul a plecat
spunând: «Toatã slava se cuvine lui Allah, Cel care l-a salvat de
Foc.»” [Bukhari]
Atunci când l-a vizitat pe tânãrul evreu care era bolnav,
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu a neglijat
sã îl cheme la islam, deoarece cunoºtea efectele pe care vizita sa
le va avea asupra tânãrului ºi a tatãlui sãu, care erau copleºiþi de
generozitatea, bunãtatea ºi blândeþea lui. ªi atunci ei au rãspuns
chemãrii lui. Aceastã vizitã a fost roditoare, referitor la îndrumare,
ºi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã – a plecat,
173
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Metaforã pentru rãsplata câºtigatã. [traducãtorul]
Relatat de Tirmizi, care a spus cã este hasan hadis.
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slãvindu-L pe Allah pentru cã un suflet a fost salvat din ghearele
Focului. Ce om mãreþ ºi ce propovãduitor înþelept ºi elocvent a
fost Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era
atât de preocupat de vizitarea celor bolnavi, încât a stabilit anumite
principii ºi îndrumãri pentru acest lucru ºi acestea au fost urmate
de companionii sãi ºi au fost consemnate în „Tradiþia Profeticã”
(Sunna).
Într-una dintre aceste practici se spune sã se stea la capul
celui bolnav, aºa cum am vãzut din povestea tânãrului evreu bolnav.
Anas – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Când vizita un bolnav,
Profetul stãtea la capul lui ºi spunea de ºapte ori: «Mã rog la
Preaputernicul Allah, Stãpânul Tronului Mãreþ, sã te vindece.»”175
O altã asemenea practicã este sã se atingã corpul bolnavului
cu mâna dreaptã ºi sã se facã rugãciuni pentru el, aºa cum a
relatat A’iºa: „Profetul îºi vizita unele dintre rudele lui ºi le atingea
cu mâna lui dreaptã, spunând: «O, Allah, Stãpân al oamenilor!
Îndepãrteazã aceastã boalã ºi vindecã-l, cãci Tu eºti marele
Vindecãtor. Nu este alt leac decât puterea Ta de vindecare, care
nu lasã în urmã nicio boalã.»” [convenit]
Ibn ’Abbas – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Profetul a mers
în vizitã la un beduin care era bolnav ºi ori de câte ori mergea la
un bolnav spunea: «Nu te teme, este curãþare, facã-se voia lui
Allah!»” [Bukhari]
Musulmanii au transmis aceastã „tradiþie” (sunna) despre
vizitarea bolnavilor de la o generaþie la alta ºi aceasta a rãmas o
trãsãturã a vieþii lor sociale, un semn al legãturilor dintre ei, a iubirii,
milosteniei ºi solidaritãþii care liniºtea inimile rãnite, ºtergea lacrimile
celor necãjiþi, ridica norii întristãrii, uºura disperarea, stabilea
legãturi de prietenie, întãrea legãturile de frãþie ºi încuraja
încrederea ºi speranþa.

175

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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El participã la funeralii
Adevãratul musulman participã în cadrul comunitãþii lui la
funeralii ºi îl conduce pe cel decedat pânã la mormânt, ca supunere
faþã de porunca Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! „Drepturile unui musulman faþã de un altul sunt cinci:
rãspunderea la salut (salam), vizitarea bolnavilor, participarea la
funeralii, acceptarea invitaþiilor ºi când strãnutã ºi spune „Al-hamdulillah”, sã i se rãspundã cu „Yarhamuk Allah”.” [convenit]
El nu nesocoteºte îndatorirea pe care o are de a susþine
adevãratele învãþãturi islamice în aceste momente, când sunt
rãspândite unele inovaþii (bidah176) ºi greºeli, cum ar fi neglijarea
rugãciunii, jelirea sau elogierea celui decedat ºi alte obiceiuri care
îi pot îndepãrta pe oameni de ceea ce este bine, pentru cã sunt
prea preocupaþi cu pregãtirea corpului ºi conducerea lui pânã la
mormânt, precum ºi cu consolarea familiei îndurerate.
Când ceasul morþii se apropie ºi musulmanul vede cã acel
om se stinge din viaþã, el îl face sã mãrturiseascã cã nu existã altã
divinitate în afarã de Allah, ca supunere faþã de învãþãturile
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! „Amintiþi-le
celor ce sunt pe patul morþii sã spunã: „La ilaha ill-allah” (Nu existã
altã divinitate în afarã de Allah!)” [Muslim]
Când muribundul ºi-a predat sufletul, musulmanul se roagã
pentru el, aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – s-a rugat atunci când Abu Salama a murit: „O, Allah,
iartã-l pe Abu Salama ºi înalþã-i statutul printre cei care sunt cu
adevãrat cãlãuziþi ºi dãruieºte-i un succesor printre descendenþii
sãi care rãmân. Iartã-ne ºi iartã-l, o, Stãpân al lumilor! Lãrgeºte-i
mormântul ºi lumineazã-l pentru el!” [Muslim]
Apoi el le spune membrilor familiei celui decedat un hadis
de care ºtie cã îi va consola ºi liniºti ºi le explicã virtutea de a
cãuta rãsplata lui Allah ºi de a îndura cu rãbdare. Le vorbeºte
176

Inovaþii demne de condamnat, introducerea unor ritualuri sau a unor credinþe
în islam care nu au nicio bazã în Coran sau în „Tradiþia Profetului”.
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despre rãsplata pe care Allah a pregãtit-o pentru cei care au
rãbdare ºi cautã rãsplata Sa, aºa cum a relatat Abu Huraira cã
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„Allah a grãit: «Dacã robului Meu credincios îi iau pe cei iubiþi în
aceastã lume ºi el îndurã acest lucru cu rãbdare ºi tãrie sufleteascã,
atunci de la Mine nu existã altã rãsplatã pentru el în afarã de
Paradis.»” [Bukhari]
El le reaminteºte de asemenea de atitudinea pe care credincioºii
trebuie sã o adopte în ceasul morþii, potrivit învãþãturilor Profetului
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, aºa cum se spune în
hadis-ul lui Usama ibn Zaid – Pacea fie asupra sa! –, care a zis: „Una
dintre fiicele Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
trimis dupã el, sã-l cheme ºi sã-i spunã cã bãiatul ei – sau fiul – era
pe moarte. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
spus: «Întoarce-te la ea ºi spune-i cã ceea ce Allah a luat Lui îi aparþine
ºi Lui îi aparþin ceea ce El a dãruit ºi El are un timp hotãrât pentru
fiecare. ªi spune-i sã aibã rãbdare ºi sã caute rãsplatã.»” [convenit]
Un alt lucru pe care musulmanul trebuie sã îl facã în aceste
momente triste este sã atragã atenþia cã jelirea, elogierea, sfâºierea
hainelor, lovirea obrajilor ºi ridicarea vocii pentru a rosti cuvinte
care sã îi facã pe ceilalþi sã plângã sunt interzise (haram). El trebuie
sã le explice oamenilor, în special celor neºtiutori, cã toate aceste
fapte îl rãnesc în mormânt pe cel decedat ºi cã aceia care le
înfãptuiesc au comis un pãcat grav, aºa cum a spus Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! „Cel decedat suferã în
mormânt din cauzã cã oamenii îl jelesc” ºi într-o altã relatare „atât
timp cât continuã sã îl jeleascã.” [convenit]
„Nu este unul dintre noi cel care îºi loveºte obrajii, îºi sfâºie
veºmintele ºi urmeazã obiceiurile perioadei ignoranþei (jahiliyia).” [convenit]
Umm ’Atiya Nusaiba – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Când
am fãcut jurãmântul de credinþã, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – ne-a pus sã facem legãmânt cã nu vom jeli.”
[convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
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„Femeia care jeleºte ºi nu se cãieºte înainte de moarte va fi ridicatã
în Ziua Învierii purtând o cãmaºã de smoalã ºi un veºmânt de
râie.” [Muslim]
În ceea ce priveºte lacrimile care se preling pe obraji, ca
mãrturie a durerii ºi mâhnirii izvorâte din inimã, cei care plâng nu
au nicio vinã atâta timp cât nu jelesc, nu þipã, nu îl elogiazã pe cel
decedat ºi nu sãvârºesc lucruri interzise, aºa cum se vede în
hadis-ul relatat de Ibn ’Umar – Pacea fie asupra sa! „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a vizitat pe Sa’d ibn ’Ubada,
însoþit de ’Abdul-Rahman ibn ’Awf, Sa’d ibn Abu Waqqas ºi
’Abdullah ibn ’Awf Mas’ud – Pacea fie asupra lor! Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a plâns ºi când oamenii l-au
vãzut pe Trimisul lui Allah plângând, au plâns ºi ei. El a zis: «Nu
ascultaþi voi? Allah nu îl va pedepsi pe om pentru lacrimile ce i se
preling din ochi sau pentru durerea pe care o simte în inimã, ci ori
îl va pedepsi, ori se va îndura de un om din cauza ei» ºi a arãtat
spre limba lui.” [convenit]
Usama ibn Zaid – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Fiul fiicei
Profetului a fost ridicat înspre el. Copilul era pe patul de moarte ºi
ochii Profetului s-au umplut de lacrimi. Sa’d a spus: «Ce înseamnã
asta, o, Trimis al lui Allah?» El a spus: «Aceasta este mila pe care
Allah a pus-o în inimile robilor Sãi ºi Allah va arãta milã faþã de
acei robi ai Sãi care sunt miloºi.»” [convenit]
Anas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah a
mers la fiul sãu, Ibrahim, care era pe moarte. Lacrimile au început
sã se adune în ochii Profetului. ’Abd al-Rahman ibn ’Awf i-a zis:
«Chiar ºi tu, o, Trimis al lui Allah?» El a zis: «O, Ibn ’Awf, aceasta
este milã.» Apoi a plâns iar ºi a zis: «Ochii varsã lacrimi ºi inima
simte mâhnire, însã noi spunem numai ceea ce îl va mulþumi pe
Stãpânul nostru. ªi cu adevãrat suntem tare mâhniþi de plecarea
ta, o, Ibrahim.»” [Bukhari ºi Muslim]
Adevãratul musulman are grijã, atunci când participã la
funeralii, sã rãmânã pânã când cel decedat este îngropat, deoarece
acest lucru îi va aduce lui o rãsplatã mare, aºa cum a descris
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Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! „Cel care
participã la înmormântare pânã ce este fãcutã rugãciunea pentru
cel decedat va avea rãsplatã de un qirat ºi cel care participã la
înmormântare ºi rãmâne pânã când cel decedat este îngropat va
avea rãsplata a doi qirat.” S-a întrebat: „Ce sunt doi qirat?” El a
spus: „Sunt ca doi munþi uriaºi.” [convenit]
Faptul cã islamul îi încurajeazã pe musulmani sã participe
la funeralii are ca rol întãrirea legãturilor de frãþie ºi adâncirea
sentimentelor de loialitate dintre ei. Prin participarea lor, familia
îndureratã va fi consolatã ºi ajutatã sã îndure pierderea cu rãbdare,
mai ales atunci când membrii ei îºi dau seama cã rugãciunile
oamenilor care se roagã pentru cel atât de drag lor vor mijloci
pentru el, aºa cum a spus Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! „Atunci când un musulman moare ºi patruzeci de
bãrbaþi care nu asociazã nimic cu Allah stau sã se roage pentru
el, Allah le va accepta [rugile lor] ca mijlocire pentru el.” [Muslim]
Musulmanul trebuie sã ºtie cum sã înfãptuiascã rugãciunea
de înmormântare (janaza) ºi trebuie sã înveþe pe de rost rugile
care au fost relatate de la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! Dupã ce catafalcul a fost pus înaintea adunãrii ºi
oamenii au format rânduri sã se roage pentru cel decedat, imamul
face primul takbirah (adicã spune „Allahu akbar”), apoi cautã
adãpost la Allah ºi recitã Sura Al-Fatiha. Apoi face cel de-al doilea
takbirah, dupã care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – recita ”al-salauat al-Ibrahimiyya”. Apoi face cel de-al
treilea takbirah ºi se roagã pentru cel decedat ºi pentru musulmani.
Una dintre cele mai autentice rugi (sahih du’a) relatate de la Profet
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – este cea naratã de
’Awf ibn Malik – Pacea fie asupra sa! –, care a spus: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – s-a rugat pentru cineva care
a murit ºi eu am învãþat pe de rost ruga sa: «O, Allah, iartã-l,
revarsãþi mila asupra lui, dãruieºte-i mântuirea, iartã-l, dã-i o hranã
aleasã ºi fã sã se simtã în largul lui în mormânt, spalã-l cu apã ºi
zãpadã, curãþã-l de pãcate aºa cum ai curãþat veºmântul alb de
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murdãrie, dã-i un lãcaº mai bun în schimbul celui de-acum ºi o
nevastã mai bunã în schimbul nevestii lui de-acum, primeºte-l în
Rai ºi dã-i adãpost împotriva încercãrii din mormânt ºi a pedepsei
din Iad.»” (’Awf ibn Malik a spus: „Mi-aº fi dorit ca eu sã fiu în locul
celui decedat.”) [Muslim]
Apoi imamul face cel de-al patrulea takbirah ºi recitã
urmãtoarea rugã: „O, Allah, nu ne nega nouã rãsplata, nu ne face
sã ne abatem dupã moartea lui, iartã-ne pe noi ºi iartã-l pe el.”
Apoi oferã salutãri (salam) pentru a încheia rugãciunea.
Musulmanul trebuie sã însoþeascã sicriul (catafalcul) pânã
când este pus în mormânt, iar când procesul funerar este încheiat
în totalitate, el trebuie sã cearã iertare pentru cel decedat ºi sã se
roage ca acesta sã aibã tãria sã rãspundã la întrebãrile îngerilor
în mormânt. Aºa fãcea Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ºi aºa îi îndemna ºi pe ceilalþi sã facã, dupã cum
’Uthman ibn ’Affan – Pacea fie asupra sa! – a relatat: „Când Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – termina de îngropat
decedatul, se apleca deasupra lui ºi spunea: «Cautã iertare pentru
fratele tãu ºi cere pentru el sã aibã tãria sã rãspundã la întrebãrile
îngerilor, deoarece chiar în acest moment este luat la întrebãri.»”177
’Amr ibn Al-’As a spus: „Când mã veþi îngropa, sã rãmâneþi
lângã mormântul meu atât cât ar lua sã jertfiþi o cãmilã ºi sã îi
împãrþiþi carnea, ca eu sã mã pot folosi de prezenþa voastrã ºi sã
ºtiu cum sã le rãspund trimiºilor (îngerilor) Domnului meu.” [Muslim]
Al-ªafi’i a spus: „Se recomandã ca lângã mormânt sã se
citeascã din Coran. Dacã terminã tot Coranul, este bine.”
Participarea musulmanului la astfel de evenimente indicã
înþelegerea lui privind viaþa socialã în toate dimensiunile ei. Viaþa
nu înseamnã doar momente bune ºi fericite, mai degrabã înseamnã
atât bucurie, cât ºi necazuri, fericire, cât ºi durere, uºurare, cât ºi
greutate, râsete, dar ºi plânsete. Adevãratul musulman are un rol
de jucat în toate acestea. El nu neglijeazã niciun aspect al vieþii,
deoarece în toate împrejurãrile el are un mesaj de transmis, un
177
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cuvânt de spus ºi o datorie de îndeplinit.
El rãsplãteºte serviciile fãcute ºi este mulþumitor
pentru ele
Una dintre virtuþile musulmanului o constituie atitudinea lui
faþã de serviciile care îi sunt fãcute. El rãsplãteºte orice serviciu, îl
recunoaºte, este mulþumitor pentru el ºi nu îl uitã, aºa cum Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Cel cãruia
i s-a fãcut un bine trebuie sã întoarcã acel bine.”178
„Pe acela care cautã adãpost la Allah apãraþi-l... ºi pe acela
care vã face un bine rãsplãtiþi-l.”179
Recunoºtinþa pentru binele fãcut este o trãsãturã a
musulmanului încurajatã de învãþãturile Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Nu este doar o curtoazie socialã
dictatã de dispoziþie sau de interesele care sunt în joc. Cel care
face un bine meritã mulþumiri, chiar dacã niciun interes anume nu
este servit prin fapta lui. Este de ajuns cã a fãcut un bine ºi pentru
acest lucru meritã sincere mulþumiri. Acesta este lucrul pe care
islamul îl aºteaptã de la musulmani.
Preocuparea islamului de a insufla aceastã atitudine în inima
musulmanului a ajuns pânã într-acolo încât mulþumirea faþã de Allah
este socotitã a fi incompletã fãrã mulþumirea faþã de oameni pentru
serviciile ºi faptele lor bune. Cel care nu mulþumeºte oamenilor pentru
actele de bunãtate sau nu gãseºte o vorbã bunã care sã le bucure
inima este un nefericit nerecunoscãtor care nu apreciazã
binecuvântãrile lui Allah sau mulþumirea oamenilor. Un astfel de om
nu este îndreptãþit sã aducã mulþumiri lui Allah, Dãtãtorul tuturor
binecuvântãrilor ºi favorurilor. Referitor la acest lucru, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Nu aduce mulþumiri lui
Allah cel care nu aduce mulþumiri oamenilor.”180
178

Relatat de Abu Dawud ºi Tirmizi; atunci când se iau în considerare toate
„lanþurile” (isnad) hadis-ului, se considerã cã este un sahih hadis.
179
Relatat de Abu Dawud, Al-Nisa’i ºi Ahmad (isnad sahih).
180
Relatat de Bukhari în „Al-Adab Al-Mufrad”.
261

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
Mulþumirea adusã celui care face un bine încurajeazã faptele
bune ºi îi face pe oameni sã se obiºnuiascã cu recunoaºterea ºi
cu aprecierea faptelor bune. Toate acestea vor întãri relaþiile de
prietenie dintre membrii comunitãþii, le vor deschide inimile spre
iubire ºi îi vor motiva sã împlineascã fapte bune. Acestea sunt
lucrurile pe care islamul doreºte sã le instaleze ºi sã le consolideze
în societatea islamicã.
El umblã cu alþi oameni ºi le tolereazã insultele
Bãrbatul musulman umblã cu alþi oameni ºi le tolereazã
insultele, deoarece este un om cu o misiune care are un mesaj de
transmis. Cel care îºi asumã aceastã importantã misiune ar trebui
sã fie pregãtit ºi sã accepte faptul cã va trebui sã facã sacrificii ºi
sã fie rãbdãtor faþã de ideile nesãbuite pe care le au oamenii, faþã
de comportamentul lor urât, suspiciunile lor ºi firea lor împietritã,
faþã de trândãvia lor ºi de rãspunsul lor încet faþã de adevãr, de
faptul cã îºi îndreaptã atenþia numai spre interesele lor egoiste ºi
alte lucruri neînsemnate care îi deranjeazã pe cei ce cheamã la
islam ºi care îi pot face, în momente de plictisealã, iritare ºi
obosealã, sã fie înclinaþi sã se izoleze ºi sã stea departe de oameni.
Din acest motiv, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a cãutat sã întãreascã hotãrârea credincioºilor ºi sã îi
liniºteascã, spunând cã aceia care au rãbdare sã meargã pe
drumul lung ºi dificil al chemãrii la Allah sunt mai buni, în ceea ce
priveºte nivelul lor de evlavie ºi fapte bune, decât aceia care nu
au rãbdare: „Cel care se amestecã printre oameni ºi le suportã
insultele cu rãbdare este mai bun decât acela care nu se amestecã
printre oameni sau nu suportã insultele lor cu rãbdare.”181
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi
ceilalþi profeþi de dinaintea lui reprezintã cel mai bun exemplu de
rãbdare faþã de necuviinþa, neîncrederea ºi neºtiinþa oamenilor.
Cel care cheamã la islam trebuie sã ia aminte la acest exemplu
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ori de câte ori simte cã îºi pierde rãbdarea, cã este presat ºi copleºit
de insultele ºi ostilitatea oamenilor.
Un exemplu care reflectã rãbdarea absolutã a Profetului – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – se gãseºte într-o relatare
fãcutã de Bukhari ºi Muslim. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a împãrþit niºte bunuri, aºa cum fãcea de obicei,
însã un Ansar a zis: „Pe Allah, aceastã împãrþire nu a fost fãcutã
pentru Allah.” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a auzit aceste cuvinte nedrepte ºi a fost adânc rãnit. S-a schimbat
la faþã ºi s-a mâniat, însã apoi a zis: „Profetul Moise a suferit jigniri
mai mari decât acestea ºi a îndurat cu rãbdare.” Cu aceste câteva
cuvinte, mânia Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
s-a risipit ºi inima sa nobilã ºi îndurãtoare s-a liniºtit.
Aceasta este atitudinea profeþilor ºi a propovãduitorilor
cinstiþi: rãbdare în faþa insultelor, a neîncrederii oamenilor ºi a
zvonurilor. Fãrã aceastã rãbdare, chemarea la islam nu se poate
împlini ºi aceºtia nu mai pot stãrui [în chemarea lor].
Adevãratul musulman reuºeºte sã le vorbeascã oamenilor
cu blândeþe ºi bunãtate, sã fie sociabil ºi în acelaºi timp prudent la
înclinaþiile lor rãutãcioase ºi la limba lor ascuþitã, dacã aceºtia sunt
nechibzuiþi. Credinciosul este inteligent în modul în care se poartã
cu oamenii ºi este inteligent în modul în care le vorbeºte, pentru
ca ei sã nu simtã nicio asprime sau nepoliteþe din partea lui. Acesta
este exemplul Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! –, aºa cum se vede în relatarea pe care imamul Bukhari
a fãcut-o de la A’iºa – Pacea fie asupra sa! „Un om a cerut
permisiunea sã-l vadã pe Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ºi el a zis: «Pofteºte-l înãuntru. Ce fiu rãu al neamului
sãu (sau „frate rãu al neamului sãu”) este el!» Când omul a intrat,
Profetul i-a vorbit cu blândeþe. Eu am zis: «O, Trimis al lui Allah, ai
zis ce-ai zis, apoi ai vorbit frumos cu el.» El a spus: «O, A’iºa, cel
mai rãu om înaintea lui Allah este acela de care ceilalþi se feresc
sau cu care se poartã frumos, cãci se tem de limba lui ascuþitã.»”
Abu’l-Darda’ obiºnuia sã spunã: „Le zâmbim oamenilor, chiar
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dacã în inimile noastre îi blestemãm.” [Bukhari]
Oamenii nu vor fi întotdeauna genul pe care îl poate prefera
cel ce cheamã la islam, cu adevãrat ei vor fi adesea exact opusul
a ceea ce ar vrea el. Aºadar cel care cheamã la islam trebuie sã
aibã rãbdare ºi sã se poarte într-un mod inteligent cu ei, lucru
care îi va face pe aceºtia sã fie mai înclinaþi spre adevãrul la care
el îi cheamã.
El încearcã sã îi facã pe oameni fericiþi
Musulmanul care este cãlãuzit de religia lui este dornic sã
rãspândeascã fericire, prietenie ºi veselie oriunde se duce.
A-i face pe oameni fericiþi, în mãsura în care acest lucru este permis
(halal), este o datorie islamicã puternic încurajatã, astfel încât
mediul musulmanilor sã fie plin de fericire, veselie, voioºie ºi
prietenie. Din acest motiv, islamul ne spune cã rãsplata pentru cel
care îi face pe musulmani fericiþi va fi cea mai mare fericire pe
care Allah o va pogorî asupra acestuia în Ziua Învierii: „Pe cel
care îl întâlneºte pe fratele sãu musulman ºi îl face fericit, cu un
lucru plãcut de Allah, Allah îl va face fericit în Ziua Învierii.”182
Existã multe cãi permise prin care musulmanul sã
rãspândeascã fericire printre fraþii sãi, cum ar fi: o vorbã bunã, un
zâmbet prietenos, împãrtãºirea veºtilor bune, confort ºi consolare,
vizita fãcutã unui frate, înfãptuirea unor fapte de adevãratã bunãtate
ºi a altor fapte care vor deschide inimile cãtre iubire ºi vor îndepãrta
ura ºi invidia din ele. Aºadar musulmanul, potrivit naturii învãþãturilor
sale islamice, înfãptuieºte numai fapte bune care îl vor aduce mai
aproape de Allah ºi îl vor face mai plãcut oamenilor.
El îi îndrumã pe alþii sã împlineascã fapte bune
Printre acele fapte bune prin care adevãratul musulman este
cunoscut se numãrã ºi îndrumarea ºi încurajarea celorlalþi de a
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face bine. Astfel musulmanul nu ascunde nicio faptã bunã sau
orice alt lucru care le poate fi de folos celorlalþi, deoarece ºtie cã
acela care îi îndrumã pe ceilalþi sã facã bine este precum acela
care face o faptã bunã: „Cel care îi îndrumã pe ceilalþi sã facã bine
va avea o rãsplatã asemãnãtoare cu cea a aceluia care împlineºte
fapta bunã.” [Muslim, Abu Dawud ºi Tirmizi]
Din acest motiv, este foarte puþin probabil ca musulmanul
sã pãstreze bunãtatea numai pentru el: pentru el este acelaºi lucru
dacã el împlineºte fapta bunã sau îi îndrumã pe ceilalþi sã o
împlineascã. În ambele cazuri, are asiguratã o rãsplatã. În acest
fel, bunãtatea este rãspânditã în societate: toþi cei pe care îi
îndrumã în tainã sã facã bine vor face, fãrã sã se fãleascã sau sã
se mândreascã.
Cât de multe tulburãri de acest fel împiedicã binele sã fie
rãspândit în societate! ªi oamenii care suferã de acestea sperã
ca numai ei sã împlineascã fapte bune, lãsându-i la o parte pe
ceilalþi, însã împrejurãrile îi împiedicã sã facã acest lucru. Din acest
motiv, bunãtatea ºi foloasele rãmân undeva închise, aºteptând o
ocazie care nu mai vine. Adevãratul musulman care cautã sã-L
mulþumeascã pe Allah ºi sã câºtige rãsplata Sa este ferit de astfel
de tulburãri. Adevãratul musulman îi îndrumã pe oameni sã facã
bine ori de câte ori are ocazia ºi din acest motiv el câºtigã de la
Allah rãsplatã egalã cu a aceluia care împlineºte fapta bunã.
El este blând cu oamenii, nu aspru
Adevãratul musulman este blând cu oamenii, nu este aspru,
deoarece credinciosul încearcã întotdeauna sã uºureze lucrurile.
Acesta este lucrul pe care Allah îl doreºte de la robii Sãi:
„...Allah vã voieºte uºurarea, nu vã voieºte împovãrarea...”
[Coran 2:185]
Aºadar, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
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i-a încurajat pe musulmani sã fie blânzi cu oamenii ºi le-a interzis
sã împovãreze lucrurile: „Daþi lecþii ºi uºuraþi lucrurile, nu le
împovãraþi. Dacã vreunul dintre voi se mânie, sã pãstreze
tãcerea.”183
Nimeni nu doreºte sã împovãreze lucrurile ºi sã le complice,
în afarã de cel a cãrui fire este întortocheatã ºi rãu intenþionatã ºi
care nu a avut parte de educaþie. Cel neprefãcut, a cãrui educaþie
islamicã este puternicã, nu iubeºte greutãþile ºi complicaþiile ºi nu
face absolut nimic care sã împiedice aducerea foloaselor pentru
ceilalþi. În acest fel, el urmeazã exemplul Profetului, aºa cum a
relatat A’iºa – Pacea fie asupra sa! „Trimisul lui Allah nu s-a
confruntat niciodatã cu situaþia de a alege între douã lucruri, fãrã
a alege calea cea mai uºoarã, atâta timp cât acest lucru nu era
pãcat. Dacã era pãcat, fugea cât mai repede de el. ªi Trimisul lui
Allah nu se rãzbuna niciodatã pentru el, dar dacã legile lui Allah
erau încãlcate se rãzbuna pentru Allah.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
înþelegea pe deplin slãbiciunea oamenilor ºi nivelurile ºi potenþialele
lor diferite pentru rãbdare ºi desãvârºire moralã. El ºtia cã nimic
nu este mai bine pentru ei decât uºurarea lucrurilor ºi cã nimic nu
îi neliniºteºte sau îi rãneºte mai mult decât îngreunarea lucrurilor.
Astfel el alegea calea cea mai uºoarã, atâta timp cât aceasta era
permisã de legea islamicã (ºari’a), ºi a fãcut din acest lucru un
mod de viaþã pentru musulmani, astfel încât ei sã nu fie apãsaþi de
povara de a avea lucrurile prea dificile pentru ei.
El judecã cu dreptate
Bãrbatul musulman drept-cãlãuzit este corect în modul în care
îi judecã pe oameni. El nu este niciodatã nedrept ºi nu se abate
niciodatã de la adevãr, indiferent de împrejurãri. Dreptatea ºi evitarea
nedreptãþii stau la baza credinþei lui, aºa cum se menþioneazã atât
de clar în Coran ºi în hadis-urile care nu lasã loc de ambiguitãþi:
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„Allah vã porunceºte sã daþi înapoi stãpânilor lor lucrurile
încredinþate, iar dacã judecaþi între oameni, sã judecaþi cu
dreptate!...”
[Coran 4:58]
Dreptatea, aºa cum este ea cunoscutã de musulmani ºi de
societatea islamicã, este absolutã ºi neîntinatã. Nu este influenþatã
nici de prietenie, nici de urã ºi nici de legãturile de rudenie:
“O, voi cei care credeþi! Fiþi statornici faþã de Allah ºi martori
drepþi! Sã nu vã împingã ura împotriva unui neam sã nu fiþi drepþi!
Fiþi drepþi, cãci aceasta este mai aproape de evlavie! ªi fiþi cu fricã
de Allah, cãci Allah este Bine ªtiutor [Khabir] a ceea ce faceþi voi!”
[Coran 5:8]
„...Iar când spuneþi [ceva], fiþi drepþi, chiar când este vorba
de o rudã apropiatã...”
[Coran 6:152]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
stabilit cel mai înalt nivel de dreptate atunci când Usama ibn Zaid
a venit sã intervinã pentru femeia din neamul Makhzumi care
furase, iar Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
hotãrâse sã îi fie tãiatã o mânã: „Intervii cu privire la una dintre
pedepsele hotãrâte de Allah, o, Usama? Pe Allah, chiar ºi dacã
Fatima, fiica lui Muhammed, ar fi furat, i-aº fi tãiat mâna.” [Bukhari
ºi Muslim]
Aceasta este dreptatea absolutã, generalã, care se aplicã
pentru mari ºi mici, pentru prinþi ºi oameni obiºnuiþi, pentru
musulmani ºi pentru cei care nu sunt musulmani. Nimeni nu poate
scãpa de ea ºi acest lucru deosebeºte dreptatea din societãþile
islamice de dreptatea din alte societãþi.
Scrierile istorice consemneazã o poveste impresionantã care
a câºtigat respectul instituþiilor juridice din întreaga lume ºi din
toate timpurile: califul Ali ibn Abu Thalib – Pacea fie asupra sa! –
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se afla în curtea de judecatã alãturi de duºmanul sãu evreu, care
îi furase scutul. Judecãtorul ªuraih nu a lãsat ca respectul pe care
i-l purta califului sã îl împiedice sã îi cearã acestuia sã aducã dovezi
cã evreul îi furase scutul. Atunci când califul nu a putut aduce
astfel de dovezi, judecãtorul a decis în favoarea evreului. Istoria
islamicã este plinã de astfel de exemple care indicã gradul în care
adevãrul ºi dreptatea au pãtruns în societatea musulmanã.
Aºadar, bãrbatul musulman care aderã cu adevãrat la
învãþãturile religiei lui este drept în vorbe ºi în fapte ºi aceastã
atitudine este întãritã de faptul cã adevãrul ºi dreptatea sunt o
parte strãveche a moºtenirii lui, iar cinstea este o parte sacrã a
credinþei lui.
El nu îi asupreºte pe ceilalþi
În mãsura în care aderã la dreptate, musulmanul evitã de
asemenea asupririle (zulm), cãci asuprirea este întunericul în care
asupritorul se pierde, aºa cum Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – a explicat: „Staþi departe de asuprire, cãci
asuprirea este întuneric în Ziua Învierii.” [Bukhari ºi Muslim]
Urmãtorul hadis qudsi (relatare sfântã) vorbeºte despre faptul
cã Allah a interzis definitiv asuprirea într-un mod care nu lasã loc
de ambiguitãþi: „O, robi ai Mei, am interzis asuprirea pentru Mine
ºi am interzis-o printre voi, aºa cã nu vã asupriþi unii pe alþii.”
[Muslim]
Asuprirea este un lucru pe care Allah l-a interzis pentru Sine
ºi El este Creatorul, Stãpânul, Preaînaltul, Preamãritul, Cel care
este Omniprezent, Atotputernicul – fie Numele Lui preamãrit! – ºi
l-a interzis de asemenea ºi pentru robii Sãi. Se cuvine oare ca
asuprirea sã vinã de la un musulman care urmeazã învãþãturile
islamului?
„Un musulman este fratele unui alt musulman: el nu îl
asupreºte ºi nici nu îl pãrãseºte atunci când este asuprit. Pe acela
care îl ajutã pe fratele sãu, Allah îl va ajuta; pe acela care îl uºureazã
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pe fratele sãu de unele necazuri, Allah îl va uºura de unele necazuri
în Ziua Învierii; aceluia care tãinuieºte greºelile unui musulman,
Allah îi va tãinui greºelile în Ziua Învierii.” [Bukhari]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu a
încetat sã interzicã asuprirea, chiar dacã acest lucru poate nici
mãcar nu putea fi imaginat de adevãratul musulman, dar i-a interzis
de asemenea musulmanului sã nu îl pãrãseascã pe fratele sãu
asuprit, deoarece ºi acest act este o formã de asuprire. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a încurajat pe
musulmani sã aibã grijã de nevoile fraþilor lor, sã le uºureze
acestora suferinþa ºi sã le tãinuiascã greºelile, indicând astfel faptul
cã neglijarea acestor virtuþi constituie asuprire, eºec ºi nedreptate
faþã de legãturile de frãþie care îl leagã pe un musulman de un alt
musulman.
Am vãzut mai înainte cã islamul a poruncit dreptatea absolutã
care nu poate fi influenþatã de iubire, de urã, de preferinþe sau de
legãturi de sânge ºi cã a interzis asuprirea. Acest lucru înseamnã
cã dreptatea se aplicã pentru toþi oamenii ºi cã nedreptatea trebuie
evitatã, chiar dacã persoanele în cauzã nu sunt musulmane. Allah
le-a poruncit tuturor sã judece cu dreptate, sã aibã un
comportament frumos ºi le-a interzis tuturor asuprirea ºi faptele
rele:
„Allah nu vã opreºte sã faceþi bine acelora care nu au luptat
împotriva voastrã, din pricina religiei, ºi nu v-au alungat din
cãminele voastre, [ba din contrã] sã fiþi foarte buni ºi drepþi, cãci
Allah îi iubeºte pe cei drepþi.”
[Coran 60:8]
El iubeºte lucrurile nobile ºi are întotdeauna þeluri înalte
Adevãratul musulman þinteºte întotdeauna spre lucruri nobile
în relaþiile sale sociale. El nu are timp pentru lucruri nesãbuite ºi
nefolositoare. Datoritã modului în care islamul l-a modelat, potrivit
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învãþãturilor din Coran ºi „Tradiþia Profeticã” (Sunna), musulmanului
îi place sã fie serios ºi urãºte frivolitatea. El este înclinat spre þeluri
înalte ºi urãºte sã îºi piardã timpul degeaba. Aceasta este atitudinea
pe care Allah iubeºte sã o vadã la robii Sãi, aºa cum Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a spus: „Allah
este Nobil (Karim) ºi iubeºte oamenii nobili. El iubeºte lucrurile
nobile ºi urãºte nesãbuinþa.”184
Vorba lui nu este nici exageratã, nici artificialã
Adevãratul musulman evitã sã exagereze în vorbirea lui doar
cu scopul de a se fãli sau de a atrage atenþia asupra lui. Vorbirea
exageratã ºi palavrele ieftine nu îl caracterizeazã pe adevãratul
musulman, care iubeºte lucrurile nobile ºi urãºte nesãbuinþa.
Acestea îi caracterizeazã pe cei nechibzuiþi, a cãror singurã
preocupare este sã se fãleascã ºi sã atragã asupra lor atenþia.
Din acest motiv, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a fost foarte aspru cu cei care au exagerat în vorba
lor, iar dupã moartea sa Abu Bakr ºi ’Umar au fost la fel de aspri
cu ei, încât ’Abdullah ibn Mas’ud a zis: „Pe Cel în afarã de care nu
existã altã divinitate, nu am vãzut pe nimeni care sã fie mai aspru
cu cei ce exagerau la vorbã decât Trimisul lui Allah ºi nu am vãzut
pe nimeni care sã fie, dupã moartea sa, mai aspru cu ei decât Abu
Bakr; ºi cred cã de ’Umar se temeau cel mai mult, dintre toþi oamenii
de pe pãmânt.”185
El nu se bucurã de nefericirea celorlalþi
Adevãratul musulman evitã de asemenea sã se bucure de
nefericirea celorlalþi ºi sã îi dispreþuiascã, deoarece bucuria
rãutãcioasã (hazul de necazul altuia) este o atitudine josnicã pe
184
Relatat de Tabarani în Al-Kabir; cei care au relatat sunt demni de încredere
(thiqat).
185
Relatat de Abu Ya’la ºi Tabarani; cei care au relatat sunt demni de încredere
(thiqat).
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care islamul o interzice ºi avertizeazã împotriva ei în acest hadis:
„Nu face haz de necazul fratelui tãu, cãci Allah va avea milã de el
ºi va aduce necazul asupra ta.”186
În inima adevãratului musulman, care este pãtrunsã de
spiritul ºi cãlãuzirea islamului, nu este loc pentru o astfel de bucurie
rãutãcioasã. Musulmanului îi pare rãu de cel ce înfruntã încercãri
ºi greutãþi: el se grãbeºte sã îl ajute ºi simte numai compasiune
faþã de suferinþa lui. Rãutatea aparþine numai acelor inimi bolnave
care sunt lipsite de îndrumarea islamului ºi care sunt obiºnuite cu
rãzbunarea sau cãutarea unor mijloace de a le face rãu celorlalþi.
El este generos
Adevãratul musulman care cautã cu adevãrat sã urmeze
învãþãturile religiei lui este generos ºi cautã cu orice ocazie ºi în
orice împrejurare sã facã bine membrilor societãþii în care trãieºte.
Atunci când cheltuieºte, el face acest lucru cu generozitatea
celui care crede cã ceea ce cheltuieºte nu este în zadar, pentru cã
acest lucru este înregistrat de Cel ce are ºtiinþã despre toate
lucrurile:
„...ªi orice bine pe care îl dãruiþi, desigur Allah îl ºtie, cãci El
este Atoateºtiutor [Alim].”
[Coran 2:273]
De asemenea, el crede cã, atunci când cheltuieºte cu
generozitate, orice lucru pe care îl cheltuieºte se va întoarce la el
înmulþit ºi Allah îi va înmulþi rãsplata în aceastã lume ºi în cea ce
va sã vinã:
„Pilda acelora care dau [din] averea lor pe calea lui Allah
este ca pilda grãuntelui care face ºapte spice ºi în fiecare spic
sunt o sutã de grãunþe, cãci Allah înmulþeºte [rãsplata] celui care
186

Relatat de Tirmizi, care a spus cã este un hasan sahih hadis.
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voieºte El. Allah este Cel cu Har Nemãrginit [ºi] Atoateºtiutor [Wasi’,
‘Alim].”
[Coran 2:261]
„...ªi pentru tot ceea ce dãruiþi voi El vã va da vouã în schimb,
cãci El este Cel mai bun dintre dãruitori”.
[Coran 34:39]
„...ºi orice bunuri daþi voi ele sunt pentru sufletele voastre.
Voi nu daþi decât cãutând Faþa187 lui Allah. ªi pentru toate bunurile
pe care le dãruiþi veþi fi rãsplãtiþi [din timp]. ªi voi nu veþi fi
nedreptãþiþi.”
[Coran 2:272]
Adevãratul musulman îºi cheltuieºte banii, având întreaga
convingere cã Allah îl va rãsplãti cu binecuvântare ºi îi va înmulþi
rãsplata pentru tot ceea ce cheltuieºte din averea lui în aceastã
viaþã. Dacã el este înfrânt de avariþie ºi nu vrea sã dãruiascã nimic,
atunci Domnul sãu îi va micºora averea ºi îl va face sã piardã.
Acest lucru este foarte clar în acest hadis: „În fiecare dimineaþã în
care robii lui Allah se trezesc se pogoarã doi îngeri. Unul dintre ei
spune: «O, Allah, rãsplãteºte-l pe cel care cheltuieºte» ºi celãlalt
spune: «O, Allah, distruge-l pe cel care este avar.»” [convenit]
Într-un hadis qudsi (relatare sfântã) se spune: „Cheltuieºte,
o, fiu al lui Adam, ºi Eu voi cheltui pentru tine.” [convenit]
Musulmanul care crede în Domnul lui nu are nici cea mai
micã îndoialã cã tot ceea ce cheltuieºte pentru Allah nu îi va micºora
în niciun fel averea, deoarece milostenia înmulþeºte averea ºi nu
o micºoreazã: „Milostenia nu micºoreazã averea...” [Muslim]
Rãsplata pentru averea cheltuitã pentru Allah este mai presus
de cuvinte, mult mai mãreaþã, cãci Allah o va înmulþi de mai multe
ori. Din acest motiv Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – obiºnuia sã spunã cã singura avere care era cu
187

Aici se are în vedere Mulþumirea Lui.
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siguranþã pãstratã era cea care fusese cheltuitã pentru Allah: „El
a întrebat-o pe A’iºa despre ce mai rãmãsese din oaia pe care o
sacrificaserã. Ea i-a spus: «Nimic în afarã de pulpã.» El a zis:
«Totul, în afarã de pulpã, este pãstrat.»”188
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era
dornic sã întãreascã spiritul de generozitate în inimile musulmanilor
ºi sã îl facã sã devinã o virtute pentru care sã se întreacã unii pe
alþii, aºa cum a spus: „Nu existã invidie decât în douã cazuri: omul
cãruia Allah i-a dãruit avere ºi l-a fãcut sã o cheltuiascã în slujba
adevãrului ºi omul cãruia Allah i-a dãruit înþelepciune ºi el se poartã
conform ei ºi îi învaþã ºi pe alþii.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
descris atât cheltuirea averii în sprijinul adevãrului, cât ºi deþinerea
înþelepciunii, acþionarea în numele ei ºi învãþarea celorlalþi ca fiind
egale. El a spus cã nu trebuie sã existe invidie (în sensul pozitiv al
cuvântului) decât în aceste douã situaþii. Cheltuirea pentru sprijinul
adevãrului este de o importanþã majorã ºi de mare folos pentru
viaþa socialã a musulmanilor, aºa cum averea este centrul nervos
al vieþii, iar cheltuirea ei în sprijinul adevãrului reprezintã o faptã
minunatã ce joacã un rol nu mai puþin important în aducerea unor
foloase pentru oameni decât mintea strãlucitã a acelora ce sunt
înzestraþi cu darul înþelepciunii.
Din acest motiv adevãratul musulman îºi cheltuieºte averea
pentru cã înþelege cã aceasta se va întoarce la el cu rãsplãþi ºi
bunãtate. Aºadar îl veþi vedea cheltuind-o într-un mod care îi va
garanta rãsplata, fãrã sã fie nedrept cu moºtenitorii lui sau sã îi
lipseascã pe ei de ea ºi fãrã sã fie zgârcit atunci când cheltuieºte
pentru a susþine adevãrul. El este cumpãtat în modul în care
cheltuieºte ºi urmeazã o cale de mijloc între aceste douã extreme
în conformitate cu þelurile nobile ale legii islamice (ºari’a), astfel
188

Relatat de Tirmizi, care a spus cã este un hasan sahih hadis. Rãsplata
pentru toatã carnea, în afarã de pulpã, va fi înregistratã pentru ei în Ziua de
Apoi, pentru cã au dãruit-o ca milostenie. Bucata pe care au pãstrat-o pentru
ei, pulpa, a fost de fapt „cheltuitã”, pentru cã aceasta nu poartã o astfel de
rãsplatã.
273

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
încât averea moºtenitorilor lui nu îi va fi mai dragã decât cheltuirea
pentru Allah. Mai degrabã averea cheltuitã pentru Allah îi va fi mai
dragã decât averea moºtenitorilor lui, deoarece prima este averea
care este pãstratã ºi înregistratã în cartea faptelor sale bune. La
acest lucru s-a referit Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – atunci când a zis: „Care dintre voi iubeºte averea
moºtenitorului sãu mai mult decât propria-i avere?” Ei au spus:
„O, Trimis al lui Allah, niciunul dintre noi nu iubeºte averea
moºtenitorului sãu mai mult decât propria-i avere.” El a zis:
„Adevãrata sa avere este aceea pe care el a cheltuit-o (pentru
Allah), iar averea moºtenitorului sãu este aceea pe care el a lãsat-o
în urmã.” [Bukhari]
Generozitatea este una dintre cele mai bune caracteristici
ale islamului ºi ale musulmanului. De aceea atunci când un om a
venit la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi l-a
întrebat: „Care islam este mai bun?”, el a rãspuns: „Sã-i hrãneºti
pe oameni ºi sã îi saluþi (cu salutul islamic) pe cei pe care îi cunoºti
ºi pe cei pe care nu îi cunoºti.” [convenit]
Cu toate acestea urmãrirea acestui ideal în ceea ce priveºte
generozitatea nu trebuie sã îi facã pe musulmani sã întreacã
mãsura, adicã sã îºi cheltuiascã întreaga avere ºi sã nu lase nimic
pentru moºtenitorii sãi. În islam fiecare lucru este echilibrat ºi nimic
nu trebuie fãcut în detrimentul unui alt lucru. Aºa cum cheltuirea
pentru Allah este obligatorie, tot aºa este ºi îngrijirea urmaºilor ºi
protejarea lor de a nu ajunge cumva la cerºit.
Când Sa’d ibn Abu Waqqas era grav bolnav ºi se afla în
pragul morþii, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
l-a vizitat ºi Sa’d l-a întrebat: „O, Trimis al lui Allah, am multã avere
ºi am numai douã fiice care mã moºtenesc. Sã dau douã treimi
din avere ca milostenie?” Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a zis: „Nu.” El a spus: „Sã dau jumãtate?” El a zis:
„Nu.” A întrebat: „O treime?” El a zis: „Dã o treime, dar tot e mult.”
Apoi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fãcut
acest comentariu: „Dacã îþi laºi copiii înstãriþi, este mai bine decât
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dacã îi laºi sãraci ºi sã cerºeascã de la oameni. Nu vei cheltui
nimic (ca milostenie) fãrã sã fii rãsplãtit pentru aceasta, chiar de
este ºi dumicãtura pe care o ridici la gura nevestii tale.” [Bukhari]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era
întruchiparea generozitãþii adevãrate ºi pure. Nu s-a spus niciodatã
despre el cã s-a abþinut sã dãruiascã ceva sau cã a refuzat pe
cineva care a venit sã-i cearã vreun lucru. Companionul Profetului,
Jabir – Pacea fie asupra sa! –, ne spune despre acest lucru:
„Trimisului lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
nu i s-a cerut vreodatã vreun lucru la care el sã spunã «Nu».”
[convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
înþeles efectul pe care averea îl are asupra oamenilor, aºa cã a
folosit-o ca un mijloc de a înmuia inimile ºi de a-i aduce pe oameni
la islam. El nu a considerat cã se întrece mãsura atunci când se
cheltuiesc sume mari pentru a câºtiga noi convertiþi la islam,
deoarece a ºtiut cã un om a cãrui principalã preocupare este la
început averea va deveni un adevãrat musulman de îndatã ce
intrã în islam ºi acest lucru îl va face unul dintre cei cu credinþa
cea mai puternicã. Aºa ne spune marele companion al Profetului,
Anas ibn Malik: „Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – nu i s-a cerut niciodatã nimic din ceea ce ar fi putut
promova cauza islamului fãrã ca el sã dea. Un om a venit la el ºi el
i-a dat o turmã numeroasã de oi. Omul s-a întors la neamul sãu ºi
a zis: «O, neam al meu, intrã în islam, cãci Muhammed dãruieºte
ca acela care nu se teme de sãrãcie.» Dacã un om intrã în islam
numai pentru unele interese lumeºti nu va trece mult pânã când
islamul îi va deveni mai drag decât lumea întreagã ºi tot ceea ce e
în ea.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
obiºnuia sã cheltuiascã orice tip de avere i se aducea: el o împãrþea
între oameni ºi nu pãstra nimic pentru el sau pentru familia sa.
Pentru el era de ajuns sã o împartã la cei care o meritau ºi astfel
deschidea chiar ºi cele mai împietrite inimi ºi întipãrea în ele
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generozitatea, oferind cel mai înalt exemplu. Jubair ibn Mut’im
– Pacea fie asupra sa! – a relatat cã în vreme ce se întorcea acasã
cu Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –,
dupã ce luaserã parte la bãtãlia de la Hunain, câþiva beduini l-au
prins ºi au început sã-ºi cearã partea. L-au împins sub un copac
ºi unul dintre ei i-a smuls mantia. Trimisul lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Dã-mi înapoi mantia.
De-aº fi avut la voia mea tot atâtea prãzi cât frunzele acestui copac
spinos, le-aº fi împãrþit între voi ºi n-aþi mai fi gândit despre mine
cã sunt zgârcit, ori mincinos, ori fricos.” [Bukhari]
În acest fel Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a stabilit cel mai înalt exemplu în ceea ce priveºte
aceastã generozitate adevãratã, care nu este pãtrunsã de interese
egoiste sau îndoieli. El a reuºit acest lucru în viaþa aceasta, stabilind
un exemplu, pentru ca omenirea sã încerce sã atingã acest nivel
înalt. Din acest motiv omul sporeºte în generozitate ori de câte ori
se apropie de Allah. De fiecare datã când simte rãsplata pe care
Allah a pregãtit-o pentru cei care cheltuiesc cu generozitate pentru
El va deveni chiar ºi mai generos. De fiecare datã când se simte
mai aproape de Allah el înþelege ºi mai adânc rãsplata pe care o
primeºte pentru generozitate, aºa încât va dãrui de bunãvoie ºi
mai mult. Aºa era Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – atunci când Gavriil îl întâlnea în Ramadan.
Generozitatea sa se intensifica în timpul acestei luni binecuvântate,
ca rezultat al contactului sãu neîntrerupt cu arhanghelul, deoarece
Gavriil venea la el în fiecare noapte din Ramadan, ºi acest lucru a
intensificat ºi mai mult virtutea, îngãduinþa ºi generozitatea în inima
sa nobilã.
Ibn ’Abbas a spus: „Trimisul lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era cel mai generos dintre
oameni ºi era cel mai generos în Ramadan atunci când Gavriil
venea la el. Gavriil venea la el în fiecare noapte din Ramadan ºi
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi recita din
Coran. Când Gavriil venea la el, Profetul era mai generos decât
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vântul.” [Bukhari ºi Muslim]
Deloc surprinzãtor, în prima generaþie de musulmani gãsim
mulþi care s-au apropiat de acest nivel înalt de generozitate, oameni
care ºi-au cheltuit întreaga avere pentru Allah, precum Abu Bakr,
sau jumãtate din ea, precum ’Umar, sau care au echipat ºi
aprovizionat o întreagã armatã, precum ’Uthman, sau care au dãruit
cele mai preþioase lucruri ale lor, precum Abu’l-Dahda, care a dãruit
cea mai bunã grãdinã pe care o avea ca milostenie pentru Allah.
Atunci când a aflat ceea ce fãcuse, soþia lui a zis fericitã: „Ce
târguialã bunã ai fãcut, o, Abu’l-Dahda!” Au existat atât de mulþi
asemenea oameni generoºi care au preferat Viaþa de Apoi în locul
acesteia, astfel încât au renunþat la averea ºi la interesele lor pentru
Allah.
Aceºti oameni erau cinstiþi faþã de Allah ºi se aflau în contact
permanent cu El, aºa cã au pus aceste învãþãturi în practicã ºi le-a
transformat în realitate. Ei nu se mulþumeau însã doar sã le repete
ºi sã fie înduioºaþi de ele, aºa cum fac astãzi cei mai mulþi oameni
înstãriþi.
În ziua de azi sunt bogaþi care au milioane ºi miliarde, din
care numai dacã ar plãti dania (zakat) ar putea sã stârpeascã în
totalitate sãrãcia existentã în societãþile lor, ca sã nu mai vorbim
de ceea ce s-ar putea realiza dacã ar cheltui cu generozitate. Însã
ei nu plãtesc dania, chiar dacã ºtiu cã aceasta reprezintã o obligaþie
ºi cã este una dintre stâlpii islamului. Îi vedeþi aºadar, asta în cazul
în care dau totuºi ceva, cheltuind câþiva bãnuþi de sãrbãtori (Aid)
sau în alte ocazii speciale ori împãrþind pâine ºi mâncare în câteva
þãri islamice unui numãr limitat de sãrmani. Atunci când cei simpli
la minte vãd mase de sãrmani sezând la uºile lor ºi apucând orice
firimituri care le sunt aruncate acestora, ei îi laudã pentru
generozitatea lor. Aceºti oameni lesne crezãtori nu îºi dau seama
cã acea cheltuialã pe care o fac acei milionari nu însumeazã nici
mãcar cea mai micã parte din ceea ce ar trebui sã dea ºi cã acei
câþiva bãnuþi pe care îi aruncã celor lipsiþi sunt precum nisipul
aruncat în ochii lor (orbindu-i sã nu vadã realitatea). Ei pretind cã
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sunt supuºi lui Allah ºi cheltuiesc de dragul Sãu, însã nimic nu
poate fi ascuns de Stãpânul lumilor, Stâpânul celor bogaþi ºi al
celor sãrmani. Ei nu vor avea scãpare de pedeapsa Sa, pentru cã
ei se numãrã printre cei descriºi în versetul urmãtor:
„…Iar acelora, care strâng aur ºi argint ºi nu le cheltuiesc pe
calea lui Allah, vesteºte-le osândã dureroasã, / Într-o Zi în care
vor fi ele încinse în focul Gheenei ºi cu ele se vor arde frunþile,
laturile ºi spinãrile lor. Aceasta este ceea ce aþi strâns pentru
sufletele voastre! Gustaþi din ceea ce aþi strâns!”
[Coran 9:34,35]
Acest grup care s-a îmbogãþit datoritã sistemelor economice
ne-islamice a reprezentat unul dintre motivele ridicãrii sistemelor
ºi principiilor de aripã stângã în þãrile musulmane, din cauza
lãcomiei ºi a exploatãrii, dar ºi din cauzã cã nu au þinut socotealã
de cãlãuzirea lui Allah. Dacã ar fi cunoscut drepturile pe care Allah
le are asupra averii lor ºi dacã ar fi plãtit fãrã sã dea înapoi, nimeni
din societãþile islamice nu ar fi îndrãznit sã sprijine comunismul
sau socialismul ºi ura existentã între clase, exploatatã de partidele
de extremã stângã, nu ar fi putut sã ia amploare. Aceastã urã
existentã între clase este motivul pentru care guvernele socialiste
i-au nimicit pe proprietarii de fabrici ºi organizaþii ºi le-au luat
milioanele. În acest chip au pierdut ei comoara pe care din prea
multã avariþie nu au cheltuit-o în vremurile de liniºte ºi belºug,
când nu creºteau nici mãcar salariul minim al unui muncitor sãrman
de teamã cã ºi acest lucru ar putea sã le reducã profitul. Într-adevãr,
mulþi dintre ei s-ar agita extrem de mult pentru o creºtere atât de
nesemnificativã de salariu, în timp ce în acelaºi timp ar închide
ochii la miile ºi miile cheltuite de unii dintre fiii lor în cluburi de
noapte, unde poate unii ar închide tot clubul pe propria-i cheltuialã,
ca sã se bucure numai ei de compania frumoaselor dansatoare.
Asuprirea celor sãraci de cãtre cei bogaþi ºi ura pe care o
simt cei sãraci pentru cei bogaþi sunt necunoscute într-o adevãratã
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societate islamicã, deoarece într-o astfel de societate cel bogat
este generos, recunoaºte drepturile pe care le au sãrmanii la
averea lui ºi nici nu neagã, nici nu îi lipseºte de aceste drepturi. El
le oferã ajutorul, îi sprijinã ºi se poartã corect cu ei. Cel sãrac nu îl
priveºte pe cel bogat cu urã pentru cã e mai înstãrit. Într-o societate
islamicã, bogãtaºul nu îºi câºtigã averea din surse interzise
(haram): el o câºtigã prin propriile sale eforturi ºi cu trudã, prin
surse permise (halal). Principiul egalitãþii în ºanse ce învãluie toþi
membri societãþii islamice îi permite sãracului sã munceascã ºi sã
facã tot posibilul ca sã devinã bogat, dacã doreºte. Uºa le este
deschisã tuturor, astfel cã orice persoanã hotãrâtã, activã ºi
ambiþioasã poate intra. Aºa cã nu este nevoie de urã, oportunism
sau rãzbunare ºi nu existã loc pentru acei oportuniºti plini de urã
ºi iubitori de rãzbunare într-o comunitate a iubirii ºi frãþiei, aºa
cum este societatea islamicã.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi învãþa
pe companionii sãi ºi îi încuraja permanent sã cheltuiascã (oferind
milostenie) ºi sã stârpeascã din inimile lor iubirea de avere, astfel
încât averea sã fie împãrþitã printre oameni, prosperitatea sã
domneascã peste tot ºi acea avere pãstratã sã nu aducã
nenorocire asupra stãpânului ei în Ziua Învierii. Ei au avut cel mai
de seamnã exemplu în acest sens în Profet – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
Într-o zi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a pornit spre Al-Baqi’ ºi Abu Dharr l-a ajuns din urmã. În timp ce
mergeau împreunã, el a spus: „Cei care au cel mai mult vor fi cei
care au cel mai puþin în Ziua Învierii, în afarã de aceia care
cheltuiesc ici ºi colo pe calea dreaptã.” Apoi au trecut pe lângã
Uhud ºi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
zis: „O, Abu Dharr!” El a rãspuns: „La dispoziþia ta, o Trimis al lui
Allah, sã fiu eu jertfit pentru tine.” El a zis: „Nu aº dori ca familia lui
Muhammed sã aibã o cantitate de aur egalã ca mãrime cu muntele
Uhud ºi pentru un dirham sau un mithqal din ea sã fiu lãsat cu ei
pânã la înserat.” [Bukhari ºi Muslim]
279

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
Acest lucru explicã atitudinea lui ’Umar ibn Al-Khattab – Pacea
fie asupra sa! – faþã de bogãtaºii Quraiº, atunci când au început
sã ia lucrurile cu uºurinþã dupã ce cuceriserã atât de multe
pãmânturi. Ei au început sã facã comerþ, sã îºi investeascã averea
ºi s-au îmbogãþit. Acest lucru l-a alarmat pe ’Umar – Pacea fie
asupra sa! – ºi era foarte îngrijorat pentru ei, aºa cã a zis: „Quraiºii
doresc ca averea lui Allah sã circule numai printre ei, dar atâta
timp cât fiul lui Al-Khattab este în viaþã nu vor face asta. Voi sta sã
îi aºtept la Harrat Al-Medina ºi îi voi apuca de gulere ca sã îi salvez
de Foc.”
Strângerea de avere în mâinile numai câtorva este un lucru
nedorit de islam, pentru cã asta înseamnã cã mulþi alþii din societate
sunt lipsiþi de acea avere. Din acest dezechilibru s-au nãscut clasele
sociale, asupririle ºi exploatãrile. ªi toate acestea sunt interzise ºi
nu îºi au locul într-o societate islamicã.
Acesta este numai un punct. Al doilea constã în faptul cã
’Umar ibn Al-Khattab – Pacea fie asupra sa! – a anunþat cã îi va
aºtepta în Harrat Al-Medina, pentru a-i putea împiedica sã
monopolizeze comerþul ºi sã strângã avere, putând astfel sã îi
salveze de graba cu care se avântau spre Focul Iadului – nu din
rãzbunare sau invidie pentru ce au avut, aºa cum spun sistemele
materialiste care au umplut inimile celor sãraci de urã ºi de dorinþa
de a se rãzbuna pe cei bogaþi. Dreptatea socialã este cerutã de
islam deopotrivã pentru binele sãracilor ºi al celor bogaþi, chiar de
la început, înainte ca lucrurile sã scape de sub control ºi inimile sã
se umple de urã. Dreptatea socialã se cere de asemenea deoarece
este în interesul ºi al celor bogaþi ºi al celor sãraci atât în aceastã
lume, cât ºi în cea ce va sã vinã. Referindu-ne la treburile
economice, noi nu vedem aceastã puternicã legãturã dintre
aceastã lume ºi lumea de apoi decât în sistemul economic islamic.
Adevãratul musulman este generos, indiferent de cât de
sãrman este ºi indiferent de cât de micã este cantitatea pe care o
dã. Este de ajuns sã aibã compasiune în inimã pentru cei care
sunt chiar mai sãrmani decât el ºi sã simtã ceea ce alþii suferã din
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cauza lipsurilor. Din acest motiv multe hadis-uri îi încurajeazã pe
cei sãrmani sã cheltuiascã puþin, atât cât le stã în putinþã, astfel
încât sã continue sã simtã cã sunt solidari cu fraþii lor. Allah le-a
promis celor ce cheltuiesc cã, indiferent de cât de mic este darul
lor sau de cât de sãrmani sunt, milostenia lor va da roade ºi se va
înmulþi, pânã ce va deveni precum un munte înalt, cu condiþia ca
banii pe care îi cheltuiesc sã provinã dintr-o sursã permisã (halal):
„Dacã cineva dã de pomanã mãcar ºi o curmalã din munca sa
cinstitã – cãci Allah nu acceptã decât ceea ce e curat – Allah o
primeºte cu Mâna Sa dreaptã ºi are grijã de ea, aºa cum unul
dintre voi îngrijeºte puiul sau cãmila tânãrã pânã se face ca un
munte.” [convenit]
Pentru a-i împiedica pe oameni sã refuze sã se gândeascã
la acest lucru, ori sã evite sã îºi aducã contribuþia în societate, ori
sã lase ca bunãtatea, milostenia ºi compasiunea sã se scurgã din
inimile lor, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
i-a îndemnat sã facã milostenie, oricât de puþin. El i-a avertizat sã
nu fie avari, cãci astfel de purtãri vor duce la osândã ºi pedeapsã.
El a zis: „Apãraþi-vã de Foc fie ºi printr-o bucãþicã de curmalã pe
care o daþi ca milostenie.” [convenit]
Allah voieºte ca musulmanul sã fie bun, binefãcãtor, un
element constructiv în societatea în care trãieºte, debordând
întotdeauna de bunãtatea faþã de oameni, fie ei bogaþi sau sãraci.
Aºadar Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a
încurajat pe musulman sã facã bine, în limita posibilitãþilor lui, ºi a
descris fiecare faptã bunã ca fiind o milostenie (sadaqa): „Fiecare
musulman trebuie sã facã milostenie.” Ei au zis: „O, Trimis al lui
Allah, ºi dacã nu poate sã facã acest lucru?” El a spus: „Acela sã
lucreze cu toatã puterea sa, sã tragã foloase pentru sine ºi sã
facã milostenie.” Ei au zis: „Dar dacã nu poate sã facã nici
aceasta?” El a spus: „Atunci sã îi ajute pe cei deznãdãjduiþi.” ªi a
mai fost întrebat: „Dar dacã nu poate face nici aceasta?” El a spus:
„Atunci sã împlineascã numai ceea ce e bine, sã se fereascã de
rele ºi aceasta va fi milostenie din partea lui.” [Bukhari]
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Islamul a extins acest cerc al binelui, astfel încât acesta sã îl
înconjoare pe fiecare musulman. Cel care este foarte sãrac trebuie
sã nu simtã cã e lipsit de ºansa de a-ºi aduce contribuþia la
înfãptuirea binelui social, din cauzã cã nu are avere. Fiecare faptã
bunã pe care o împlineºte reprezintã un act de milostenie din partea
lui, pentru care el va fi rãsplãtit întocmai cum cel bogat va fi rãsplãtit
pentru ceea ce cheltuieºte: „Fiecare faptã bunã este un act de
milostenie.” [Bukhari]
În acest fel islamul garanteazã cã toþi membrii unei societãþi
vor participa la clãdirea, servirea ºi îmbunãtãþirea ei ºi cã toþi vor
simþi satisfacþia acestei participãri, care le va reda mândria ºi
onoarea ºi le va aduce rãsplatã.
Islamul este realist ºi este bun cu musulmanii. Nu aºteaptã
de la ei mai mult decât le stã lor în putinþã ºi nu le cere sã
cheltuiascã decât surplusul de avere. Nu îi învinovãþeºte pe cei ce
au puþin ºi preferã ca mai întâi aceºtia sã se îngrijeascã de propriile
lor nevoi, deoarece mâna care dãruieºte este mai bunã decât cea
care primeºte. Însã ceea ce prisoseºte cuiva poate fi folosit pentru
a se întrece în generozitate, cãci adevãratul musulman nu se dã
înapoi atunci când poate împlini o faptã bunã, deoarece a învãþat
din propria lui religie cã tot ceea ce cheltuieºte ca milostenie este
bine, în timp ce abþinerea este rea: „O, fiu al lui Adam, este mai
bine pentru tine sã cheltuieºti ceea ce îþi prisoseºte, iar dacã îþi
opreºti prisosul va fi mai rãu pentru tine. Nu vei fi mustrat cã-þi
opreºti ceea ce ai nevoie. Întâi de toate cheltuieºte pentru cei pentru
care eºti responsabil. Este mai bine sã dãruieºti decât sã primeºti.”
[Muslim]
Adevãratul musulman nu uitã sã fie generos ºi sã ofere
milostenii atunci când are peste nevoile lui sau ale familiei lui, chiar
dacã sunt economiile pe care oamenii le strâng sã se asigure cã
nu vor deveni sãraci sau sã se ridice la nivelul de a fi înstãriþi. Întradevãr islamul vede milostenia în aceste situaþii ca fiind cel mai
bun gen de milostenie ºi genul care va aduce cea mai mare
rãsplatã, ca în hadis-ul lui Abu Huraira: „Un om a venit la Profet
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– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi a zis: «O, Trimis
al lui Allah, care este cea mai bunã milostenie?» El a zis:
«Milostenia pe care o faci atunci când eºti sãnãtos ºi avar, când te
temi de sãrãcie ºi speri sã te îmbogãþeºti. ªi sã nu amâni (sã oferi
milostenie) pânã când te afli în pragul morþii ºi atunci sã spui:
„Aceasta este pentru cutare ºi aceea este pentru cutare.” Milostenia
a ajuns deja în posesia lui cutare.»” [convenit]
Musulmanul adevãrat ºi generos oferã milostenii în special
acelora care meritã sã fie ajutaþi. El îi cautã pe acei sãraci ºi
nevoiaºi care sunt prea mândri sã le cearã oamenilor vreun lucru,
astfel încât cei mai mulþi cred cã aceºtia nu au nevoie de niciun
ajutor. El merge la ei, le bate la uºã ºi le dãruieºte orice lucru care
le va fi de ajutor ºi le va pãstra onoarea. ªi asta pentru cã cei
sãraci, dar prea mândri sã cearã, sunt primii care ar trebui ajutaþi.
La aceºtia s-a referit Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – atunci când a zis: „Sãrac nu este acela care ia o
curmalã sau douã, sau o bucãþicã sau douã, ºi apoi pleacã. Sãrac
este acela care în ciuda sãrãciei sale se fereºte sã cerºeascã.”
[convenit]
Potrivit unei alte relatãri citate de Bukhari ºi Muslim, Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Sãrac nu
este acela care cerºeºte de la oameni ºi dupã ce primeºte o
îmbucãturã sau douã ori o curmalã sau douã pleacã. Cu adevãrat
sãrac este acela care nu gãseºte destul ca sã-i ajungã, însã nu-ºi
aratã sãrãcia ca sã poatã primi milostenii ºi nu se ridicã sã
cerºeascã.”
Musulmanul adevãrat, generos, oferã milostenii în special
orfanului. El are grijã de el cât de mult poate, cheltuind cu el ºi
îngrijindu-se de problemele lui, indiferent dacã cel orfan îi este
rudã sau nu. El face acest lucru deoarece sperã sã primeascã
rãsplata pe care Allah a pregãtit-o pentru cel care îngrijeºte un
orfan, un rang atât de înalt cã oamenii ºi-ar jertfi viaþa ca sã-l atingã
ºi pe lângã care speranþele ºi ambiþiile altora pãlesc ca semnificaþie;
iar cel ce va fi demn de aceastã rãsplatã se va afla în apropierea
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Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în Paradis.
Sahl ibn Sa’d – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Eu ºi
cel ce are grijã de un orfan vom fi uite aºa în Paradis» ºi ºi-a
ridicat arãtãtorul ºi degetul mijlociu ca sã le arate.” [Muslim]
Adevãratul musulman se strãduieºte sã ajute vãduvele ºi
sãracii, urmând cãlãuzirea religiei lui, cãutând mulþumirea Domnului
sãu ºi sperând la rãsplata promisã de Allah pentru aceastã faptã.
Rãsplata pentru ajutarea vãduvelor ºi a sãracilor este chiar ºi mai
mare decât aceea obþinutã pentru post ºi rãmânerea în rugãciune
pe timpul nopþii ori pentru lupta în jihad pentru Allah, aºa cum
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„Cel care ajutã vãduvele ºi sãracii este precum acela care luptã în
jihad pentru Allah.” ªi eu (povestitorul) cred cã a mai spus: „ºi
precum acela care rãmâne noaptea în rugãciune fãrã odihnã ºi
posteºte continuu, fãrã sã-ºi întrerupã postul.” [convenit]
Acestea sunt cãile pe care musulmanul generos poate sã
îºi cheltuiascã averea în speranþa cã va câºtiga mulþumirea ºi
rãsplata lui Allah. Acestea sunt fapte drepte care îl vor aduce pe
rob mai aproape de Domnul sãu. ªi în acestea nu sunt incluse
petrecerile la care bogãtaºii cheltuiesc sume uriaºe doar cu scopul
de a se fãli sau de a obþine unele beneficii trecãtoare. Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a condamnat
asemenea petreceri, cãci acestea nu sunt fãcute de dragul lui Allah:
„Cât de rea este mâncarea servitã la un ospãþ la care bogaþii sunt
invitaþi, iar sãracii sunt lãsaþi pe dinafarã.” [Bukhari ºi Muslim]
Ajutorul dat vãduvelor ºi sãracilor, cât ºi îngrijirea orfanilor
nu aduc numai o rãsplatã mare. De asemenea aceste fapte purificã
sufletul celui care dãruieºte, sporeºte caracterul lui uman, îi înmoaie
inima, îl fac sã se bucure de dulceaþa dãruirii ºi a compasiunii ºi
sã se simtã fericit cã împlineºte fapte bune. Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi învãþa pe cei cu inima de piatrã
sã facã bine, pentru ca inimile lor sã se înmoaie ºi sã se umple de
compasiune. Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã un
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om s-a plâns Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
de insensibilitatea lui ºi atunci el i-a spus: „Mângâie capul orfanilor
ºi hrãneºte-i pe cei sãraci.”189
El nu le reaminteºte beneficiarilor de milostenia lui
Musulmanul adevãrat cãruia Allah i-a dãruit posibilitatea sã
dãruiascã ºi sã cheltuiascã pentru El nu le reaminteºte oamenilor
de lucrurile pe care li le-a dãruit. El este dornic sã fie unul dintre
aceia pe care Allah i-a descris în Coran:
„Aceia care dau [din] averea lor pe calea lui Allah ºi nu vin,
dupã darul fãcut, sã se laude cu el ºi nici cu necãjire, aceia au
rãsplatã de la Domnul lor ºi teamã pentru ei nu va fi ºi nici nu vor
cunoaºte ei mâhnirea.”
[Coran 2:262]
Musulmanul nu uitã cã nimic nu poate duce mai repede la
anularea faptelor bune ºi la înlãturarea rãsplãþii pentru milostenie
decât dacã le reaminteºte celor care le-a fãcut milostenie de acest
lucru sau dacã le face rãu. Allah îi avertizeazã pe credincioºi de
aceste fapte într-un asemenea mod, încât credinciosul este zguduit
ºi nici mãcar nu se va gândi sã le reaminteascã altora de milostenia
lui sau sã le facã rãu.
„O, voi, cei care credeþi! Nu faceþi deºarte milosteniile voastre
prin pomenirea lor ºi prin necãjire...”
[Coran 2:264]
A reaminti sãrmanului pe care nevoia l-a obligat sã accepte
ajutorul celorlalþi este un lucru umilitor ºi lipsit de respect. Este un
lucru interzis de islam, care îi socoteºte pe cel care dãruieºte ºi
pe cel care primeºte ca niºte fraþi, între care nu existã nicio
189

Relatat de Ahmad, cei care au transmis sunt rijal al-sahih.
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diferenþã, decât în evlavia lor ºi în faptele bune. Un frate nu îi
aduce fratelui sãu aminte de milostenia lui, nu îl umileºte ºi nici nu
îi ºtirbeºte reputaþia.
Într-un hadis narat de Muslim de la Abu Dharr, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a avertizat aspru pe cei
care le reamintesc celorlalþi de milostenia lor ºi i-a numãrat printre
acele suflete osândite cãrora Allah nici mãcar nu le va vorbi în
Ziua Judecãþii: „Sunt trei cãrora Allah nu le va vorbi în Ziua Învierii,
nici nu se va uita la ei, nici nu-i va lãuda ºi pedeapsa lor va fi
asprã.” Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a repetat acest lucru de trei ori. Abu Dharr – Allah sã fie mulþumit
de el! – a zis: „Aceºtia sunt cu adevãrat pierduþi ºi osândiþi. Cine
sunt, o, Trimis al lui Allah?” El a zis: „Cel care îºi lasã veºmântul
sã se târascã mai jos de glezne (din mândrie), cel care le
reaminteºte oamenilor de milostenia lui ºi cel care îºi vinde bunurile,
spunând lucruri neadevãrate.”
El este ospitalier
Adevãratul musulman al cãrui suflet este pãtruns de
generozitate va fi în mod firesc ospitalier, întâmpinându-ºi
oaspetele cu cãldurã ºi grãbindu-se cu dragã inimã sã îl cinsteascã,
acþionând conform comportamentului islamic care este adânc
înrãdãcinat în inima lui ºi care se bazeazã pe credinþa în Allah ºi
în Ziua de Apoi: „Cel care crede în Allah ºi în Ziua de Apoi sã îºi
cinsteascã oaspetele.” [convenit]
Cel care îºi cinsteºte oaspetele dovedeºte cã are credinþã
în Allah ºi în Ziua de Apoi. ªi din acest motiv cinstirea oaspeþilor
cere o rãsplatã care este acordatã oaspetelui, drept mulþumire cã
i-a dat gazdei posibilitatea de a face o faptã bunã, de a-ºi dovedi
credinþa ºi de a-L mulþumi pe Allah: „Cel care crede în Allah ºi în
Ziua de Apoi sã îºi cinsteascã oaspetele dãruindu-i acestuia
rãsplata lui.” Ei au întrebat: „Care este rãsplata lui, o, Trimis al lui
Allah?” El a zis: „O zi ºi o noapte. Dreptul de ospitalitate este de
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trei zile ºi ce depãºeºte este un act de milostenie.” [convenit]
Cinstirea oaspeþilor este consideratã de islam a fi o faptã
însemnatã ºi pentru aceasta musulmanul sincer va fi rãsplãtit. Însã
islamul stabileºte anumite limite. „Rãsplata” oaspetelui este de o zi
ºi o noapte, apoi vine dreptul la ospitalitate, care este de trei zile.
Ceea ce depãºeºte acest timp este un act de milostenie, care va fi
înregistrat printre faptele bune ale bãrbatului ospitalier ºi mãrinimos.
În islam, cinstirea oaspeþilor nu este o chestiune de alegere,
în funcþie de dispoziþie sau de sentimente. Aceasta este o datorie
a musulmanului, care trebuie sã se grãbeascã sã o îndeplineascã
de îndatã ce oaspetele bate la uºã sau intrã în curte: „Gãzduirea
oaspetelui pentru o noapte este o datorie pentru fiecare musulman.
Cel ce se trezeºte dimineaþa ºi gãseºte un oaspete care aºteaptã
în curtea sa are o datorie de îndeplinit, ºi de el depinde ce va face
pentru a o îndeplini.”190
Cei care nu doresc sã primeascã un oaspete ºi îi închid uºa
nu sunt oameni buni, aºa cum se afirmã în hadis-ul menþionat de
imamul Ahmad, în care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã – a spus: „Nu existã strop de bunãtate în cel care nu
este ospitalier.”191
Islamul a stabilit ospitalitatea ca fiind o datorie pentru fiecare
musulman ºi o considerã a fi dreptul oaspetelui. Niciun musulman
nu trebuie sã dea greº în împlinirea acestei datorii. Dacã zgârcenia
îi face pe cei dintr-un neam sã îi refuze oaspetelui lor acest drept,
atunci islamul îi permite oaspetelui sã îºi ia dreptul de la ei.
Acest lucru se vede în hadis-ul relatat de Bukhari, de Muslim
ºi de alþii de la ’Uqba ibn ’Amir, care a spus: „Am zis: «O, Trimis al
lui Allah, ne trimiþi la oameni care nu ne dau de mâncare. Ce zici
de asta?» El a zis: «Dacã mergeþi la un neam ºi ei comandã sã fie
adus ceva potrivit (adicã mâncare sau bãuturã), atunci acceptaþi,
iar dacã ei nu fac acest lucru, atunci luaþi voi acele lucruri, ca oaspeþi
sunteþi îndreptãþiþi, cãci ei ar fi trebuit sã vi le ofere.»”
190
191

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
Relatat de Imam Ahmad; cei care au transmis sunt rijal al-sahih.
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Ospitalitatea este un comportament islamic de bazã, aºadar
nu veþi gãsi niciodatã vreun musulman care sã fie zgârcit cu
oaspetele lui, indiferent de circumstanþe. Islamul l-a învãþat cã
mâncarea pentru doi oameni va hrãni trei, iar mâncarea pentru
trei va hrãni patru. Aºadar el nu trebuie sã se îngrijoreze de un
eventual oaspete care va bate neaºteptat la uºã.
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Mâncarea
pentru doi oameni este suficientã pentru trei, iar mâncarea pentru
trei este suficientã pentru patru.»” [convenit]
Jabir – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am auzit pe Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – spunând:
«Mâncarea pentru o persoanã este suficientã pentru douã,
mâncarea pentru douã este suficientã pentru patru ºi mâncarea
pentru patru este suficientã pentru opt.»” [Muslim]
Musulmanul adevãrat nu se îngrijoreazã cã ar putea fi prea
mulþi oameni la masã, spre deosebire de bãrbatul din Occident
care nu primeºte un oaspete pentru care nu a pregãtit mâncare
din timp. Bãrbatul musulman îºi întâmpinã oaspetele chiar dacã
vizita nu a fost anunþatã ºi îl invitã sã împartã mâncarea familiei,
chiar dacã porþia lui va fi micºoratã. Adevãratul musulman preferã
sã îi fie lui foame decât sã nesocoteascã drepturile oaspetelui,
cãci Allah ºi Trimisul Sãu i-au poruncit sã îl cinsteascã. Cu adevãrat,
Allah va binecuvânta mâncarea unei persoane aºa încât sã ajungã
la douã ºi va binecuvânta mâncarea a douã persoane aºa încât
sã ajungã la patru, ºi aºa mai departe. Nu este nicio nevoie de
acea nepãsare ºi de acel comportament neprimitor de care suferã
atât în Orient, cât ºi în Occident acei oameni materialiºti influenþaþi
de Occident.
Înaintaºii drept-credincioºi au stabilit cel mai înalt exemplu
în ceea ce priveºte cinstirea oaspetelui, atât de mult încât Însuºi
Allah a lãudat modul în care unii dintre ei ºi-au cinstit oaspeþii.
Un exemplu în acest sens îl constituie relatarea fãcutã de
Bukhari ºi Muslim de la Abu Huraira. Un om a venit la Profet – Allah
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sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi el a trimis vorbã nevestelor
sale (sã pregãteascã mâncare). Ele au zis: „Nu avem nimic în
afarã de apã.” ªi atunci Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a zis: „Cine îl va gãzdui pe acest om?” Un „ajutor”
(Ansar) a zis: „Eu!” ªi atunci acesta l-a dus pe acel om la nevasta
lui ºi i-a zis: „Cinsteºte-l pe oaspetele Trimisului lui Allah!” Ea a
zis: „Nu avem nimic în afarã de mâncarea bãieþilor.” El a zis:
„Pregãteºte mâncarea, aprinde lampa ºi pune-i pe bãieþi la
culcare dacã vor niºte supã.” ªi atunci ea a pregãtit mâncarea, a
aprins lampa ºi i-a bãgat pe bãieþi la culcare. Apoi s-a ridicat ca
ºi cum ar fi vrut sã micºoreze flacãra, însã a stins-o. Cei doi soþi
s-au prefãcut cã mãnâncã, dar de fapt au mers la culcare
flãmânzi. A doua dimineaþã, „ajutoarele” (Ansari) au mers la Profet
ºi el i-a zis: „Allah a lãudat purtarea voastrã de noaptea trecutã.”
Allah a revelat:
„Cât despre aceia care, înainte de ei, s-au statornicit în Casã
ºi în credinþã ºi i-au iubit pe aceia care s-au dus în pribegie la ei,
nu au avut în piepturile lor nici o supãrare pentru ceea ce li s-a dat
lor, ci i-au preferat pe ei lor înºiºi, chiar dacã ei erau în nevoie. Iar
aceia care se feresc de zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei
care izbândesc.”
[Coran 59:9]
Musulmanul trebuie de asemenea sã fie inteligent ºi vigilent.
Dacã este oaspete, trebuie sã þinã cont de situaþia fratelui sãu ºi
sã nu stea relaxat într-un mod care poate fi stânjenitor sau
deranjant pentru gazda lui. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – l-a învãþat pe musulman sã nu fie o povarã pentru
gazda lui, pentru cã acest lucru nu se potriveºte cu spiritul islamic.
Imamul Muslim a relatat cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a zis: „Unui musulman nu îi este îngãduit sã stea
atât de mult cu fratele sãu încât sã-l facã sã pãcãtuiascã.” El a fost
întrebat: „Trimis al lui Allah, cum l-ar face sã pãcãtuiascã?” El a
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zis: „Dacã-ºi prelungeºte ºederea pânã ce gazda nu mai are nimic
sã-i ofere (oaspetelui).”
Potrivit unei alte relatãri fãcute de Bukhari, Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Lui (oaspetelui) nu îi
este îngãduit sã stea cu el (cu gazda) atât de mult încât sã-l
stânjeneascã.”
Indiferent dacã este un pãcat sau o stânjenealã, adevãratul
musulman nu îl supune pe fratele sãu ospitalier la acest lucru.
Musulmanul adevãrat este un oaspete cu maniere alese,
urmând învãþãturile înþelepte ale islamului referitoare la
comportamentul oaspetelui. El evitã sã fie o povarã pentru gazda
sa ºi rãspunde politicos la invitaþiile ºi indicaþiile sale.
El îi pune pe alþii înaintea lui
Adevãratul musulman îi pune pe alþii înaintea lui, chiar dacã
este sãrac, cãci aºa îºi învaþã islamul adepþii. Aceastã dãruire de
sine (altruism) este o trãsãturã de seamã a adevãratului musulman,
care îl deosebeºte de ceilalþi oameni.
„Ajutoarele” (Ansar) – Allah fie mulþumit de ei toþi! – au fost
primii pioneri ai altruismului, dupã Profet – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! A fost revelat un verset din Coran care sã laude
altruismul lor unic ºi acesta va rãmâne întotdeauna pentru oameni
un exemplu demn de urmat, arãtând cât de generoºi ºi de altruiºti
trebuie sã fim. Ei i-au primit cu bucurie pe fraþii lor „emigranþi” care
nu aveau nimic ºi le-au oferit de toate:
„Cât despre aceia care, înainte de ei, s-au statornicit în Casã
ºi în credinþã ºi i-au iubit pe aceia care s-au dus în pribegie la ei,
nu au avut în piepturile lor nici o supãrare pentru ceea ce li s-a dat
lor, ci i-au preferat pe ei lor înºiºi, chiar dacã ei erau în nevoie. Iar
aceia care se feresc de zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei
care izbândesc.”
[Coran 59:9]
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Viaþa Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
abundã în altruism ºi el a insuflat de asemenea aceastã atitudine
ºi în inimile primilor musulmani. Sahl ibn Sa’d – Pacea fie asupra
sa! – a relatat: „O femeie a adus un veºmânt þesut ºi a zis: «L-am
þesut cu propriile mâini ca sã-l porþi tu.» Profetul l-a luat, ca ºi cum
ar fi avut nevoie de el. A venit la noi, purtându-l în jurul taliei. Cutare
a zis: «»Dã-mi-l mie! Cât e de frumos!” Profetul a zis: „Bine!”
Profetul ºedea la o adunare ºi când s-a întors, l-a împãturit ºi l-a
trimis acelui om. Oamenii i-au spus omului: „N-ar fi trebuit sã faci
asta. Profetul îl purta pentru cã avea nevoie de el, apoi tu l-ai
cerut ºi ºtiai cã el nu refuzã cererile.” El a zis: „Nu l-am cerut ca
sã-l pot purta. L-am cerut ca sã poatã fi giulgiul meu.” Sahl a zis:
„ªi (mai târziu) a fost giulgiul lui.”
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – se
bucura când vedea cã învãþãturile lui referitoare la altruism dãdeau
roade în viaþa musulmanilor atunci când exista vreo situaþie de
crizã, cum ar fi seceta sau foametea. Acest lucru se vede în
cuvintele lui: „Când un numãr de bãrbaþi este ucis în bãtãlie sau
când nu au suficientã hranã pentru copiii lor, Aº’aris (un trib) adunã
tot ce au într-un veºmânt ºi împart apoi în mod egal. Ei îmi aparþin
mie ºi eu le aparþin lor.” [convenit]
El ajutã la uºurarea poverii celui strâmtorat
Musulmanul adevãrat este îngãduitor, calm ºi se poartã
frumos cu ceilalþi. El se grãbeºte sã uºureze povara celui strâmtorat
(celui ce este datornic), aºa cum îi spune Coranul:
„Aceluia care este strâmtorat sã i se dea pãsuire pânã îi va
fi uºor, iar sã faceþi milostenie e ºi mai bine pentru voi, dacã ºtiþi!”
[Coran 2:280]
Islamul doreºte ca înainte de a fi creditor, musulmanul sã fie
om. Aºadar dacã musulmanul simte cã fratele sãu datornic îndurã
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unele greutãþi, el þine cont de aceastã situaþie ºi îi oferã unele
lucruri care îi vor fi de folos. El amânã data la care trebuia sã fie
fãcutã plata, pânã când fratele sãu are posibilitatea sã plãteascã
datoria, sau anuleazã o parte a datoriei. Fãcând acest lucru, el se
supune poruncilor Domnului sãu ºi împlineºte o faptã bunã care îl
va salva de greutãþile din Ziua Învierii ºi îl va umbri la umbra
mãreþului Tron al lui Allah.
Abu Qatada – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am auzit pe
Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
spunând: «Cel care vrea sã se salveze de greutate în Ziua Învierii
sã uºureze povara celui strâmtorat192 sau sã anuleze (o parte a
datoriei).»” [Muslim]
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Pe acela
care îi permite unui datornic sã amâne plata sau îi anuleazã o
parte a datoriei Allah îl va aºeza la umbra Tronului Sãu în Ziua
Învierii, Ziua în care nu va exista altã umbrã în afarã de a Sa.»”193
Existã multe hadis-uri referitoare la acest subiect ºi toate
confirmã cã, înaintea lui Allah, îngãduinþa unei persoane faþã de
cel strâmtorat (de datornic) nu va fi irositã. Aceasta va intra acolo
unde sunt înregistrate faptele lui bune ºi Allah cel Generos îl va
rãsplãti pentru cã a renunþat la datoria fratelui sãu, dãruindu-i un
lucru ºi mai bun. Lipsurile lui vor fi compensate ºi el va fi salvat de
evenimentele îngrozitoare din Ziua în care omenirea va fi înviatã
ca sã-L întâlneascã pe Stãpânul Lumilor.
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Era
un om care obiºnuia sã împrumute bani oamenilor. Obiºnuia sã
le spunã angajaþilor: „Dacã întâlniþi vreun strâmtorat care are
greutãþi, iertaþi-l. Poate Allah ne va ierta ºi pe noi.” ªi când l-a
întâlnit, Allah l-a iertat.»” [convenit]
192

Amânând data când trebuia sã fie fãcutã plata, dacã lui trebuia sã îi fie
plãtitã, sau anulând datoria. (autorul)
193
Relatat de Tirmizi, care a spus cã este un hasan sahih hadis.
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Abu Mas’ud Al-Badri – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
«Un om dintre cei care au fost înaintea voastrã a fost chemat sã
dea socotealã ºi în scrierea lui nu a fost gãsitã nicio faptã bunã
în afarã de faptul cã obiºnuia sã încheie socoteli cu oamenii, iar
el era înstãrit, ºi obiºnuia sã le spunã angajaþilor sã-i ierte pe
acei datornici care se aflau în dificultate. Allah, fie El prea-mãrit,
a grãit: „Voi trebuie sã fiþi mai generoºi decât el” ºi l-a iertat.»”
[Muslim]
Huzaifa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Allah a adus la
socotealã pe unul dintre robii Sãi cãruia îi dãruise avere ºi l-a
întrebat: «Ce ai fãcut în lume?» El a zis – ºi nimeni nu poate
ascunde nimic de Allah: «O, Stãpâne, mi-ai dãruit avere ºi eu
obiºnuiam sã fac negoþ cu oamenii. Obiºnuiam sã fiu îngãduitor,
eram rãbdãtor cu cel ce îºi permitea sã plãteascã datoria ºi
permiteam celui ce avea greutãþi sã mai amâne plata.» Allah a
zis: «Eu trebuie sã fiu mai generos decât tine! Sã fie eliberat.»
’Uqba ibn ’Amir ºi Abu Mas’ud Al-Ansari au zis: «Am auzit ceva
asemãnãtor de la Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã!»” [Muslim]
El are demnitate ºi nu cerºeºte
Musulmanul adevãrat are demnitate, este independent ºi
nu se gândeºte sã cerºeascã. Dacã întâmpinã greutãþi, el îndurã
totul cu rãbdare ºi încearcã ºi mai mult sã scape de aceastã situaþie.
El nu doreºte sã devinã unul dintre cei ce se bazeazã pe
generozitatea celor ce fac bine, deoarece islamul îl învaþã sã nu
facã acest lucru ºi îl îndeamnã sã aibã demnitate, sã fie
independent ºi rãbdãtor – atunci Allah îl va ajuta ºi îi va dãrui
independenþã ºi rãbdare: „Pe cel care se stãpâneºte sã cearã
ajutorul oamenilor, Allah îl va ajuta. Pe cel care încearcã sã fie
independent, Allah îl va îmbogãþi. Celui care încearcã sã fie
rãbdãtor, Allah îi va dãrui rãbdare ºi nimãnui nu îi este dat un dar
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mai bun sau mai bogat decât rãbdarea.”194
Islamul i-a dãruit sãrmanului unele drepturi asupra averii celui
înstãrit, care trebuie sã dãruiascã cu generozitate fãrã sã îi
reaminteascã de acest lucru sau sã îl jigneascã în vreun fel. În
acelaºi timp însã, islamul doreºte ca sãrmanul sã fie independent
ºi sã nu conteze pe acest drept. Mâna generoasã este mai bunã
decât mâna zgârcitã, aºa cã musulmanul trebuie sã munceascã
întotdeauna ca sã nu recurgã la cerºit. Acest lucru îi este mai de
folos ºi îl cinsteºte mai mult. Aºadar aceia care au puþin trebuie sã
îºi înmulþeascã eforturile ºi sã nu depindã de milostenii ºi de cerºit.
Acest lucru îi va salva pe ei. Ori de câte ori Trimisul lui Allah – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – þinea de la amvon (minbar)
o cuvântare despre milostenie ºi despre abþinerea de la cerºit, el
le reamintea musulmanilor cã: „generosul este mai bun decât
zgârcitul, generosul este cel care cheltuieºte, în timp ce zgârcitul
este cel care cerºeºte.”195
El este prietenos ºi plãcut
Musulmanul care înþelege cu adevãrat învãþãturile religiei
lui este blând, prietenos ºi plãcut. El se împrieteneºte cu alþi bãrbaþi
ºi se înþelege bine cu ei. Aceasta ar trebui sã fie o caracteristicã a
musulmanului care înþelege cã pãstrarea legãturii cu oamenii ºi
câºtigarea încrederii lor reprezintã una dintre cele mai importante
îndatoriri ale lui. Acesta este un mijloc eficace de a le transmite
mesajul adevãrului ºi de a le arãta valorile lui morale, cãci oamenii
îi ascultã numai pe cei pe care îi plac, în care au încredere ºi pe
care îi acceptã. Din acest motiv, existã multe relatãri (hadis-uri) în
care se vorbeºte despre persoana prietenoasã ºi plãcutã de ceilalþi.
O astfel de persoanã este una dintre cei aleºi, care sunt iubiþi de
Profet – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi care se vor
afla în imediata lui apropiere în Ziua Judecãþii: „Sã nu vã spun eu
194
195

Relatat de Malik în Al-Muwatta, ºi de asemenea ºi de Bukhari ºi de Muslim.
Relatat de Malik în Al-Muwatta, ºi de asemenea ºi de Bukhari ºi de Muslim.

294

BÃRBATUL MUSULMAN
care dintre voi îmi este mai drag ºi se va afla în imediata mea
apropiere în Ziua Învierii?” El a repetat acest lucru de douã sau de
trei ori ºi ei au zis: „Ba da, o, Trimis al lui Allah!” El a spus: „Cei
dintre voi care au cel mai bun comportament ºi caracter.”196 În
unele relatãri se adaugã: „Cei care sunt realiºti ºi smeriþi, care se
înþeleg bine cu ceilalþi ºi cu care ceilalþi se simt bine.”
Una dintre cele mai importante trãsãturi ale credinciosului
este aceea cã se înþelege bine cu ceilalþi ºi ceilalþi se simt bine în
prezenþa lui. El iubeºte oamenii ºi oamenii îl iubesc. Dacã nu este
în acest fel, atunci nu va putea sã transmitã mesajul sau sã obþinã
vreun lucru folositor. ªi bãrbatul de acest gen nu este caracterizat
prin bunãtate, aºa cum se spune în hadis-ul urmãtor: „Credinciosul
se înþelege bine cu oamenii ºi ei se simt bine cu el. Nu existã
niciun strop de bunãtate în cel care nu se înþelege cu oamenii ºi
cu care ei nu se simt bine.”197
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
reprezentat cel mai înalt exemplu în ceea ce priveºte
comportamentul frumos faþã de oameni. El era iscusit în înmuierea
inimilor oamenilor ºi îi chema sã îl urmeze atât în vorbe, cât ºi în
fapte. El ne-a arãtat cum sã ajungem la inimile oamenilor ºi cum
sã le câºtigãm iubirea ºi admiraþia. Era întotdeauna binevoitor ºi
prietenos, nu era niciodatã aspru. Când mergea la vreo întrunire
se aºeza acolo unde era loc liber ºi le spunea ºi celorlalþi sã facã
la fel. Se purta cu toþi oamenii la fel, ca niciunul dintre cei prezenþi
la întrunire sã nu simtã cã altul a fost tratat mai bine. Dacã cineva
venea la el ºi îi cerea vreun lucru, el i-l dãruia sau cel puþin îi
rãspundea cu vorbe frumoase. Avea un comportament minunat
faþã de toþi oamenii ºi era ca un tatã pentru ei. Cei care îl înconjurau
erau într-adevãr egali, deosebiþi numai prin nivelul lor de evlavie.
Ei erau smeriþi, îi respectau pe cei în vârstã, arãtau compasiune
faþã de cei tineri, dãdeau prioritate celor nevoiaºi ºi aveau grijã de
196

Relatat de Ahmad; isnad jayyid.
Relatat de Ahmad ºi Al-Bazar, cei care i-au transmis lui Ahmad sunt rijal
al-sahih.
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strãini.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – nu a
dezamãgit niciodatã pe nimeni care a venit sã întrebe vreun lucru.
Sunt trei trãsãturi pe care el nu le avea: nu era certãreþ, nu vorbea
prea mult ºi nu se preocupa de treburi care nu îl priveau. Sunt trei
lucruri pe care el nu le-a zis niciodatã oamenilor: nu a criticat
niciodatã pe nimeni, nu a zis niciodatã nimãnui „Ruºine sã-þi fie!”
ºi nu a cãutat niciodatã greºelile altuia. Nu a spus niciodatã nimic
în afarã de lucruri pentru care spera sã câºtige rãsplatã. Atunci
când vorbea, oamenii îl ascultau cu toatã convingerea, ºezând
tãcuþi, ca ºi cum pe capetele lor s-ar fi aºezat niºte pãsãri [ºi s-ar
fi temut sã nu le alunge]. Când el pãstra tãcerea, atunci ei vorbeau.
Nu s-au certat niciodatã între ei în prezenþa lui. Zâmbeau atunci
când el zâmbea ºi erau impresionaþi de ceea ce îl impresiona pe
el. El era rãbdãtor cu un strãin care poate era mai aspru în cererea
sau întrebarea lui ºi companionii îi cereau strãinului sã vorbeascã
blând. El zicea: „Dacã vedeþi pe cineva la nevoie, ajutaþi-l.” El nu
accepta laudã decât de la o persoanã care îi mulþumea pentru un
lucru ºi nu îl întrerupea niciodatã pe cel care vorbea; aºtepta pânã
când persoana respectivã arãta cã a terminat sau pânã când se
ridica.
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – ne spunea cã el (Profetul)
obiºnuia sã fie atent cu cei mai rãi dintre oameni ºi le vorbea blând
ºi îi trata cu blândeþe. Un bãrbat a cerut permisiunea sã-l vadã ºi
el a zis: „Sã intre! Ce frate rãu este el pentru tribul sãu!” A’iºa a zis:
„O, Trimis al lui Allah, ai spus ceea ce ai spus, apoi ai vorbit frumos
cu el.” El a zis: „O, A’iºa, cel mai rãu dintre oameni este acela pe
care oamenii îl evitã (sau sunt blânzi cu el), pentru cã se tem de
defãimarea lui.” [Bukhari ºi Muslim]
Musulmanul adevãrat urmeazã paºii Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în modul în care se poartã cu
oamenii, indiferent dacã aceºtia sunt buni sau rãi, aºa încât el sã
fie plãcut ºi acceptat de toþi.
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El îºi pãstreazã obiceiurile conform standardelor
islamice
Una dintre cele mai importante trãsãturi ale musulmanului
adevãrat este aceea cã îºi mãsoarã fiecare obicei cunoscut al
societãþii în care trãieºte dupã standardele islamice. În acest fel
toate valorile lui sociale sunt derivate din înþelegerea pe care o
are despre principiile de bazã ale religiei lui.
Din acest motiv el nu poartã aur, deoarece acesta este un
lucru interzis pentru bãrbaþi. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a menþionat acest lucru atunci când a vãzut un
bãrbat ce purta un inel de aur ºi a zis: „Ar lua vreunul dintre voi
vreun cãrbune aprins ºi l-ar pune pe mâna lui?” [Muslim]
Apoi a scos inelul de pe degetul acelui om ºi l-a aruncat
într-o parte. Omul a dat dovadã atunci de o supunere minunatã
faþã de Allah ºi de Trimisul Sãu. Însoþitorii lui i-au spus: „Ridicã-þi
inelul ºi trage foloase din valoarea lui (adicã vinde-l).” Însã el a
zis: „Pe Allah, nu! Nu voi ridica niciodatã nimic din ce a aruncat
Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!”
Musulmanul adevãrat nu mãnâncã ºi nu bea din vase de
aur sau de argint ºi nici nu poartã mãtase sau brocart, deoarece
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a interzis
aceste lucruri, dupã cum putem vedea în multe hadis-uri, ca de
pildã în cel în care Hudhaifa – Pacea fie asupra sa! – a spus:
„Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a interzis
sã purtãm mãtase sau brocart ºi sã bem din vase de aur sau argint,
spunându-ne: «Acestea sunt menite pentru cei (necredincioºi) din
aceastã lume, iar aceasta vã aºteaptã pe voi în Viaþa de Apoi.»”
[convenit]
Umm Salama – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Cel care bea
dintr-un vas de argint aprinde Focul Iadului în stomacul sãu.”
[convenit]
Potrivit unei relatãri de Muslim, Profetul – Allah sã-l
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binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Cel care mãnâncã ºi bea
din vase de aur sau argint – (într-o altã relatare: cel care bea dintr-un
vas de aur sau argint) – este ca ºi cum ºi-ar arunca foc din Iad în
stomac.”
’Umar ibn Al-Khattab – Pacea fie asupra sa! – a spus: „L-am
auzit pe Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – spunând: «Cel ce poartã mãtase nu are parte de Viaþa
de Apoi.»” [Bukhari]
’Ali – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am vãzut pe Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – þinând o
bucatã de mãtase în mâna dreaptã ºi o bucatã de aur în mâna
stângã. Apoi a zis: «Acestea douã nu sunt îngãduite bãrbaþilor ce
mã însoþesc (care fac parte din comunitatea mea).»”198
Abu Musa Al-Aº’ari – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Este
îngãduit ca soþiile însoþitorilor mei (din comunitatea mea) sã poarte
aur ºi mãtase, dar nu este îngãduit pentru bãrbaþi.”199
Hudhaifa – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a interzis sã bem sau sã
mâncãm din vase de aur ori de argint, sã ne înveºmântãm cu
brocart ori mãtase sau sã ºedem pe ele.” [Bukhari]
Musulmanul adevãrat nu face aceste lucruri ca supunere
faþã de porunca Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! –, fãrã sã înþeleagã în mod necesar motivul acestei
interziceri, fie ea socialã, psihologicã sau economicã, deoarece în
ceea ce priveºte lucrurile îngãduite (halal) ºi cele interzise (haram)
el urmeazã principiul coranic:
„…Ceea ce vã dãruieºte Trimisul primiþi, iar cele de la care
vã opreºte, de la acelea opriþi-vã…”
[Coran 59:7]

198
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Relatat de Abu Dawud cu un hasan isnad.
Relatat de Tirmizi, care a spus cã este un hasan sahih hadis.
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Musulmanul adevãrat nu urmeazã aºa-zisa „modã” în ceea
ce priveºte obiceiurile ce se vãd la petrecerile de logodnã sau de
nuntã, pe care le-am adoptat orbeºte din Occident, fãrã sã ne
gândim, ca de pildã: purtarea inelului de logodnã pe mânã dreaptã,
apoi mutarea acestuia pe mâna stângã în noaptea nunþii ori
permisiunea datã unui fotograf ce nu este mahram de a face
fotografii cu mirele ºi mireasa. Acestea ºi alte obiceiuri au fost
adoptate de societãþile noastre care au fost copleºite de
imperialismul cultural ºi au devenit copii denaturate ale societãþilor
occidentale, chiar dacã încã au impresia cã aparþin în totalitate
lumii islamice.
Printre celelalte obiceiuri la care musulmanii trebuie sã
renunþe se numãrã: þinerea tablourilor sau a statuetelor în casã
ori þinerea unui câine de casã (în afarã de situaþia în care este un
câine de pazã). Islamul se opune puternic acestor practici ºi existã
numeroase hadis-uri care le interzic foarte clar credincioºilor sã le
adopte.
Ibn ’Umar – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Cei care îºi fac
astfel de chipuri vor fi pedepsiþi în Ziua Învierii ºi lor li se va spune:
«Daþi viaþã celor ce aþi creat.»” [convenit]
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – s-a întors dintr-o cãlãtorie
ºi eu acoperisem o fereastrã cu o perdea care avea imagini pe ea.
Când Trimisul lui Allah a vãzut-o, s-a schimbat la faþã (de mânie)
ºi a zis: «O, A’iºa! Cei care vor fi cel mai aspru pedepsiþi în Ziua
Învierii vor fi cei care imitã creaþia lui Allah.» Ea a zis: «Atunci am
rupt-o în bucãþi ºi am fãcut din ea o pernã sau douã.»” [convenit]
Ibn ’Abbas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „L-am auzit pe
Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
spunând: «Fiecare creator de imagini se va afla în Foc; fiecare
imagine pe care el a fãcut-o va fi adusã la viaþã ºi îl va pedepsi în
Iad.» Ibn ’Abbas a zis: «ªi dacã trebuie sã faceþi asta, faceþi imagini
ale pomilor ºi ale obiectelor neînsufleþite.»” [convenit]
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Abu Talha – Pacea fie asupra sa! – a spus cã Trimisul lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Îngerii
nu intrã în casa în care se aflã vreun câine sau vreo imagine.”
[convenit]
A’iºa – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Gavriil (Jibriil) i-a promis
Profetului cã vine la un timp anume. Acel timp a venit ºi a trecut,
iar el nu a venit. Profetul þinea un toiag în mânã, pe care l-a aruncat,
spunând: «Allah nu îºi încalcã promisiunea ºi nici trimiºii Sãi nu
fac asta.» Apoi s-a întors ºi a vãzut un cãþeluº sub patul sãu. A zis:
«Când a intrat câinele ãsta?» Eu am spus: «Pe Allah, nici mãcar
nu l-am observat.» A dat ordine sã fie scos afarã ºi a fost scos.
Apoi Gavriil a venit la el ºi Trimisul lui Allah a zis: «Ai promis cã vii
ºi eu te-am aºteptat, dar nu ai venit.» El a zis: «Câinele care era în
casa ta m-a împiedicat. Noi nu intrãm în casa în care se aflã vreun
câine sau vreo imagine.»” [Muslim]
Existã multe hadis-uri care interzic prezenþa imaginilor ºi a
statuilor, iar înþelepciunea care se aflã în spatele lor este evidentã
mai ales în ziua de azi, când ipocriþii, linguºitorii ºi cei care sunt
stãpâniþi de lãcomie ºi ambiþie îi încurajeazã pe tirani în asupririle
lor. Una dintre metodele lor favorite este sã le înalþe acestora statui
atât în timpul vieþii, cât ºi dupã moartea lor, transformându-i astfel
în zei ºi semizei aºezaþi pe tronuri de glorie.
Islamul a pogorât doctrina monoteismului islamic (tauhid) ºi
a nimicit statuile politeismului ºi ale perioadei de dinainte de islam
(perioada ignoranþei) acum o mie cinci sute de ani. Islamul nu le
va permite acelor chipuri cioplite sã revinã în viaþa musulmanilor,
indiferent dacã sunt fãcute pentru a comemora un conducãtor,
pentru a onora un artist sau pentru a cinsti un om de ºtiinþã, un
poet sau un scriitor. Societatea islamicã este o societate
monoteistã, unde cinstirea, sanctificarea ºi adoraþia sunt numai
pentru Allah. În societatea islamicã nu existã loc pentru aceste
statui ºi imagini.
În ceea ce priveºte pãstrarea unui câine, nu este nimic rãu
dacã acel câine este þinut numai pentru vânãtoare sau pentru
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scopuri gospodãreºti, aºa cum se spune în hadis-ul lui Ibn Umar:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – spunând: «Pentru acela care þine un câine, doar dacã
nu este un câine pentru vânãtoare sau pentru animale, rãsplata
lui se va micºora cu doi qiraat în fiecare zi.»” [convenit]
Þinerea câinilor în casã, dupã moda occidentalã, rãsfãþarea
lor, prepararea unor mâncãruri ºi a unor parfumuri speciale,
înfiinþarea unor „saloane de înfrumuseþare” pentru câini ºi toate
celelalte lucruri pentru care cei din Occident ºi din Statele Unite
cheltuiesc pe an milioane ºi milioane de dolari nu au nimic de-a
face cu islamul ºi cu obiceiurile lui îngãduitoare. Starea psihologicã
pe care o au occidentalii, precum ºi viaþa lor searbãdã ºi
materialistã i-au condus la aceste extreme în îngrijirea câinilor,
compensând astfel lipsa iubirii umane din viaþa lor socialã.
Societatea islamicã este însã plinã de emoþii umane, aºadar
musulmanii nu au de ce sã ajungã într-o astfel de situaþie anormalã.
El urmeazã manierele islamice în modul în care mãnâncã
ºi bea
Una dintre cele mai importante caracteristici ale adevãratului
musulman este reprezentatã de modul în care mãnâncã ºi bea.
Dacã este prezent la o întrunire unde se serveºte mâncare, l-aþi
cunoaºte dupã manierele lui frumoase, cãci Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a învãþat ºi încurajat pe fiecare
musulman sã le adopte.
El nu începe sã mãnânce pânã nu pomeneºte numele lui
Allah. Mãnâncã cu mâna dreaptã din mâncarea care se aflã direct
în faþa lui,200 potrivit învãþãturilor Profetului: „Pomeniþi numele lui
Allah, mâncaþi cu mâna dreaptã ºi mâncaþi din ceea ce se aflã
chiar în faþa voastrã.” [convenit]
Dacã uitã sã pomeneascã numele lui Allah la începutul
200

Pe vremea Profetului, exista obiceiul ca toþi cei de faþã sã mãnânce dintr-un
singur vas; acest obicei se pãstreazã încã în unele þãri musulmane.
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mesei, el se corecteazã spunând: „Bismillahi auualahu ua akhirahu”
[Începem ºi terminãm în numele lui Allah!], aºa cum se spune în
hadis-ul A’iºei: „Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a zis: «Cel care mãnâncã sã pomeneascã numele
lui Allah – Fie El Prea-mãrit! Dacã uitã sã pomeneascã numele lui
Allah la început, sã spunã: „Bismillahi auualahu ua akhirahu”.»”201
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era
foarte preocupat de pomenirea numelui lui Allah deasupra mâncãrii,
deoarece în acest lucru existã mult bine pentru cei ce mãnâncã.
Acest lucru îl îndepãrteazã pe Satana ºi rãul lui atât de mâncare,
cât ºi de cel ce mãnâncã.
Hudhaifa – Pacea fie asupra sa! – a relatat: „Ori de câte ori
ºedeam la masã cu Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – nu întindeam mâinile dupã mâncare pânã ce nu
începea el sã mãnânce. Odatã eram cu el ºi a intrat o fatã în grabã,
de parcã cineva o silea de la spate. Ea a vrut sã punã mâna pe
mâncare, dar Trimisul lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a apucat-o de mânã. Apoi a intrat grãbit un arab al
deºertului, de parcã îl fugãrea cineva. Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a prins ºi pe el de mânã ºi a
zis: «Satana gândeºte cã mâncarea asupra cãreia nu este pomenit
numele lui Allah i se cuvine lui în mod legiuit. El a trimis aceastã
fatã, ca prin ea sã facã hrana legiuitã (pentru Satana), dar eu i-am
prins mâna. Apoi l-a adus pe arabul deºertului, ca prin el sã facã
hrana legiuitã, dar i-am prins ºi lui mâna. Însã, pe Cel în Mâna
Cãruia se aflã viaþa mea, pe lângã mâinile lor am prins ºi mâna
Satanei în strânsoarea mea.» Dupã aceea l-a pomenit pe Allah ºi
a început sã mãnânce.” [Muslim]
Al doilea punct ce trebuie subliniat este mâncatul cu mâna
dreaptã. Musulmanul care urmeazã obiceiurile islamice mãnâncã
ºi bea cu mâna dreaptã. Hotãrârea de a mânca cu dreapta ºi
interzicerea de a mânca cu stânga sunt relatate în mod clar în
numeroase hadis-uri, ca de exemplu: „Când vreunul dintre voi
201
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mãnâncã, sã mãnânce cu mâna dreaptã, cãci Satana mãnâncã
cu mâna stângã ºi bea cu mâna stângã.” [Muslim]
„Niciunul dintre voi nu trebuie sã mãnânce cu mâna stângã
sau sã bea cu mâna stângã, pentru cã Satana mãnâncã cu stânga
ºi bea cu stânga.” Naafi’ a adãugat cã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Nu da ºi nici nu lua cu ea
(cu mâna stângã).” [Muslim]
Dacã vedea pe cineva mâncând cu mâna stângã, Profetul
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi spunea sã se
opreascã ºi îl învãþa deprinderea corectã. Dacã respectivul stãruia
sfidãtor în acea stare, atunci Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – se lepãda de el ºi se ruga împotriva lui.
Salama ibn al-Akua’ – Pacea fie asupra sa! – a spus cã un
om a mâncat cu mâna stângã când Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – era de faþã. El a zis: „Mãnâncã
cu dreapta.” Omul a spus: „Nu pot.” El a zis: „Fie sã n-o mai poþi
folosi niciodatã!” Singurul lucru care l-a oprit a fost aroganþa ºi el
nu ºi-a mai ridicat niciodatã dupã aceea mâna dreaptã la gurã.
[Muslim]
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îi
plãcea sã înceapã un lucru de la dreapta ºi îi îndemna ºi pe ceilalþi
sã facã la fel. Bukhari, Muslim ºi Malik au relatat de la Anas cã
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i se dãduse
niºte lapte care fusese amestecat cu apã din fântânã. În dreapta
sa ºedea un beduin, iar în stânga sa, Abu Bakr As-Siddiq. A bãut
puþin lapte, apoi l-a dat beduinului ºi a zis: „Începe cu dreapta ºi
transmite-o mai departe în dreapta.”
Odatã, el i-a cerut unui bãiat202 care ºedea în dreapta sa sã
renunþe la locul lui pentru niºte bãtrâni, însã bãiatul a insistat sã
obþinã partea lui ºi a avut parte de binecuvântarea celor care se
aflau în stânga Profetului. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – nu l-a criticat ºi nici nu s-a lepãdat de el pentru cã
a fãcut acest lucru. Suhail ibn Sa’d – Pacea fie asupra sa! – a
202
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descris aceastã întâmplare: „Trimisului lui Allah i se dãduse ceva
de bãut ºi el a bãut. În dreapta sa era un bãiat, iar în stânga, niºte
bãtrâni. L-a întrebat pe bãiat: «Îmi îngãdui sã dau ceva ºi acestor
bãrbaþi?» Bãiatul a zis: «Nu. Pe Allah, nu voi renunþa la partea
mea de la tine pentru nimeni.» ªi atunci Trimisul lui Allah – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a dat lui sã bea.” [convenit]
Existã multe relatãri ºi scrieri în care se spune foarte clar cã
folosirea mâinii drepte este un aspect important al obiceiurilor
islamice, pe care musulmanul adevãrat le adoptã cu dragã inimã
ºi nu încearcã sã gãseascã scuze. Acest lucru îl fãceau ºi
companionii Profetului ºi urmaºii lor, fãrã excepþie. Când era calif,
’Umar ibn Al-Khattab – Pacea fie asupra sa! – obiºnuia sã se plimbe
prin oraº ºi sã îi verifice el însuºi pe oameni. Odatã a vãzut un om
mâncând cu mâna stângã ºi i-a zis: „O, rob al lui Allah, mãnâncã
cu dreapta.” L-a vãzut ºi a doua oarã mâncând cu mâna stângã ºi
atunci l-a lovit cu biciul ºi i-a zis: „O, rob al lui Allah, mãnâncã cu
dreapta!” L-a vãzut ºi a treia oarã mâncând cu stânga ºi atunci l-a
lovit cu biciul ºi a zis mânios: „O, rob al lui Allah, mãnâncã cu
dreapta!” Omul a rãspuns: „O, conducãtor al celor credincioºi, ea
este ocupatã.” ’Umar a întrebat: „Ce o þine ocupatã?” El a zis:
„Ziua Mu’tah.”203 ’Umar a început sã plângã ºi i-a cerut iertare ºi
l-a îmbãrbãtat. El l-a întrebat: „Cine te ajutã sã faci abluþiunea
(udu’)? Cine te ajutã cu nevoile tale?” Apoi a dat poruncã sã fie
tratat corect ºi sã se aibã grijã de el.
Preocuparea pe care o avea ’Umar pentru acest aspect al
comportamentului unuia dintre oameni dovedeºte importanþa
acestui lucru, aparent minor. Acesta este elocvent pentru
personalitatea islamicã ºi pentru identitatea ei unicã. ’Umar era
dornic sã aplice aceastã regulã pentru toþi musulmanii ºi el nu
le-a permis acestora sã o trateze cu uºurinþã sau sã o ignore.
Aº dori sã mã adresez aici acelor musulmani care au adoptat
manierele specifice Occidentului în privinþa mesei, care spun cã
furculiþa trebuie sã fie þinutã în mâna stângã ºi cuþitul în dreapta,
203

Adicã îºi pierduse mâna în bãtãlia de la Mu’tah. (autorul)

304

BÃRBATUL MUSULMAN
astfel încât mâncarea este tãiatã cu dreapta ºi introdusã în
cavitatea bucalã cu stânga. Toþi cei care folosesc acest obicei îl
urmeazã fãrã sã îl adapteze ºi mãnâncã cu mâna stângã, contrar
învãþãturilor religiei lor. Aceºti oameni nu se deranjeazã sã mute
furculiþa în mâna dreaptã ºi cuþitul în stânga, ca sã poatã sã
mãnânce cu dreapta, pentru cã nu doresc sã schimbe aceastã
„etichetã” occidentalã. Acesta reprezintã numai un exemplu de
înfrângere moralã de care suferã comunitatea noastrã care a fost
cuprinsã de modernism. ªi noi urmãm întocmai aceste obiceiuri,
fãrã sã le modificãm sau sã le adaptãm ºi sã le facem sã se
potriveascã cu propria noastrã identitate, cu religia ºi cu
adevãratele valori. Adevãratul musulman ar trebui sã se
îndepãrteze cât mai mult de aceste imitaþii oarbe, ignorante.
Adevãratul musulman care se fãleºte cu religia lui ºi cu
cãlãuzirea nobilã de care are parte, în toate aspectele vieþii, insistã
sã mãnânce cu mâna dreaptã ºi îi îndeamnã ºi pe ceilalþi sã facã
la fel. El nu se ruºineazã sã spunã acest lucru la adunãrile în care
oamenii urmeazã încã supuºi practicile venite din Occident, pentru
ca sã le poatã explica astfel aceste lucruri celor ignoranþi ºi
nepãsãtori ºi sã îi readucã înapoi la simþiri. Atunci ei vor urma
tradiþia profeticã (sunna) ºi vor mânca ºi vor bea cu mâna dreaptã.
În ceea ce priveºte cel de-al treilea punct, sã se mãnânce
din vasul cel mai apropiat, acest lucru este potrivit învãþãturilor
islamice referitoare la modul în care se mãnâncã. Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a poruncit în mod clar acest
lucru, împreunã cu pomenirea numelui lui Allah ºi mâncatul cu
mâna dreaptã. Despre acest lucru se vorbeºte în multe hadis-uri,
cum ar fi cel al lui ’Umar ibn Abu Salama – Pacea fie asupra sa!
Acesta a spus: „Eram un bãiat care se afla în grija Trimisului lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! Mâna mea era
peste tot în farfurie ºi atunci Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a zis: «O, bãiete, pomeneºte numele lui Allah,
mãnâncã cu dreapta ºi mãnâncã din ceea ce se aflã direct înaintea
ta.»” [convenit]
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Când mãnâncã cu mâna, bãrbatul musulman face acest lucru
într-o manierã frumoasã, aºa cum obiºnuia sã facã Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! El obiºnuia sã mãnânce numai
cu trei degete ºi nu-ºi îndesa mâna în toatã farfuria, dându-i astfel
pe ceilalþi la o parte.
Acest lucru a fost relatat de Ka’b ibn Malik: „L-am vãzut pe
Trimisul lui Allah mâncând cu trei degete ºi dupã ce termina îºi
lingea degetele.” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – le-a
poruncit oamenilor sã îºi lingã degetele ºi sã îºi cureþe farfuriile.
Jabir – Pacea fie asupra sa! – a relatat cã Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: „Nu ºtim unde în mâncare
se aflã binecuvântarea.” [Muslim]
Anas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Când mânca, Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – îºi lingea
cele trei degete (cu care mânca). El a zis: «Dacã vreunuia dintre
voi îi scapã vreo îmbucãturã, sã o ridice, sã o cureþe de murdãrie
ºi sã o mãnânce, sã nu o lase pentru Satana.» El ne-a poruncit sã
ne curãþãm farfuriile ºi a zis: «Nu ºtim în care parte a mâncãrii se
aflã binecuvântarea.»” [Muslim]
În afarã de îndemnul de a cãuta binecuvântarea care se
aflã în mâncare, aceastã învãþãturã profeticã îi încurajeazã pe
musulmani sã îºi cureþe mâinile ºi farfuriile. Faptul cã le curãþã de
mâncare este de folos celui care este curat ºi manierat ºi indicã
nivelul acestuia de sensibilitate ºi de bun gust. Cei din Occident
au adoptat abia acum aceastã practicã pe care Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a poruncit-o acum o mie
cinci sute de ani: în prezent, europenii îºi curãþã farfuriile ºi nu
lasã nimic.
Bineînþeles, bãrbatul musulman sensibil, cu maniere alese,
nu mãnâncã cu zgomot, nu scoate sunete dezgustãtoare ºi nici
nu ia îmbucãturi mari, ca sã nu se dea în spectacol.
Dupã ce terminã de mâncat, el îl slãveºte pe Allah, aºa cum
ne-a învãþat Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
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sã facem, mulþumindu-I pentru binecuvântarea Sa, cãutând astfel
rãsplata acelora care aduc slavã ºi mulþumiri.
Abu Umama – Pacea fie asupra sa! – a spus cã dupã ce
termina de mâncat, Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – spunea: „Elhamdulillah hamdan kathiran tai-iban
mubarakan fihi ghaira mekfi-in ue la muueddiin ue la musteghnan
anhu rabbena” [Allah sã fie slãvit cu o laudã binecuvântatã, slavã
nesfârºitã, slavã nepieritoare, slavã eternã. El este Domnul nostru!]
[Bukhari]
Muadh ibn Anas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui
Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Cel
care terminã de mâncat, apoi spune: „Elhamdulillahil-ledzii
etameni hadza ue razaqanihi min ghairi haulin minni ue la
quuetin!” [Slavã lui Allah care m-a îndestulat cu aceasta ºi mi-a
dãruit aceasta fãrã ca eu sã am vreo forþã sau putere pentru
mine însumi!] va fi iertat de pãcatele pe care le-a sãvârºit mai
înainte de aceasta.»”204
Bãrbatul musulman bine crescut nu criticã mâncarea,
indiferent ce este, urmând astfel învãþãtura ºi exemplul Profetului
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Trimisul lui
Allah nu critica niciodatã mâncarea. Dacã îi plãcea, mânca, iar
dacã nu îi plãcea, nu mânca.” [convenit]
ªi în ceea ce priveºte bãutura, bãrbatul musulman urmeazã
de asemenea învãþãturile islamice, care se referã la fiecare aspect
al vieþii.
Dupã ce pomeneºte numele lui Allah, el bea din douã sau
trei înghiþituri. El nu suflã în ceaºcã ºi nici nu bea din gura burdufului
sau a sticlei, dacã poate sã evite acest lucru. El nu trebuie sã
sufle în bãutura lui ºi când bea trebuie sã se aºeze, dacã poate.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a
îndemnat sã bem din douã sau trei înghiþituri, aºa cum a relatat
Anas – Pacea fie asupra sa! „Trimisul lui Allah obiºnuia sã respire
204
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de trei ori205 atunci când bea.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
îndemnat pe musulmani sã nu bea doar dintr-o singurã înghiþiturã:
„Nu beþi doar dintr-o singurã înghiþiturã aºa cum fac cãmilele, beþi
din douã sau trei. Pomeniþi numele lui Allah atunci când beþi ºi
slãviþi-L atunci când terminaþi de bãut.”206
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
interzis sã se rãsufle când se bea (apã, etc), aºa cum se
menþioneazã în hadis-ul lui Abu Sa’id Al-Khudri: „Un om a întrebat:
«Câteodatã vãd paie ce plutesc la suprafaþã. Ce sã fac atunci?»
El a rãspuns: «Scoate-le afarã.» Atunci omul a zis: «Eu nu-mi
potolesc setea cu o singurã înghiþiturã.» Trimisul lui Allah – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Îndepãrteazã-þi
cana de la gurã ºi trage-þi rãsuflarea.»”207
În aceastã relatare care se referã la modul în care se bea se
afirmã clar cã este mai bine ca bãrbatul musulman bine crescut
sã evite sã bea din gura sticlei sau a vasului ºi, dacã se poate, sã
bea în timp ce stã jos. Aºa este preferabil, însã este permis ºi sã
se bea din gura vasului sau în timp ce se stã în picioare, deoarece
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a fãcut aºa
în unele ocazii.
Rãspândirea salutului islamic
Un aspect distinctiv care priveºte comportamentul social al
musulmanului este insistenþa cu care rãspândeºte salutul islamic.
În islam, salutul nu este considerat un obicei social care poate fi
schimbat ºi adaptat în funcþie de timp ºi de circumstanþe. Salutul
islamic este o conduitã clar definitã care a fost poruncitã de
Preaputernicul Allah în Cartea Sa, iar normele ºi regulile privind
acest salut au fost stabilite în numeroase hadis-uri. Cei care au
205
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relatat au dedicat acestui subiect capitole întregi numite „Kitaab
as-Salaam” (Cartea salutului) sau „Baab as-Salaam” (Capitolul
salutului).
Allah le-a poruncit musulmanilor foarte clar în Coran sã se
salute unii pe alþii:
„O, voi cei care credeþi! Nu intraþi în alte case afarã de casele
voastre, înainte de a cere îngãduinþa ºi a-i saluta pe sãlãºluitorii
lor! Aceasta este mai bine pentru voi. Poate cã voi veþi lua aminte!”
[Coran 24:27]
Allah le-a poruncit musulmanilor sã rãspundã la salut în
acelaºi mod sau într-un mod ºi mai frumos, iar cel care este salutat
are obligaþia sã rãspundã:
„Dacã vi se dã bineþe, rãspundeþi cu bineþe încã ºi mai frumos
sau [cel puþin] rãspundeþi!...”
[Coran 4:86]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
îndemnat pe musulmani sã rãspândeascã salutul islamic ºi sã-i
salute atât pe cei pe care îi cunosc, cât ºi pe cei pe care nu îi
cunosc.
’Abdullah ibn ’Amr ibn Al-’As – Pacea fie asupra sa! – a zis:
„Un om l-a întrebat pe Profet: «Care islam este cel mai bun?» El a
zis: «Sã-i hrãneºti pe oameni ºi sã-i saluþi pe cei pe care îi cunoºti
ºi pe cei pe care nu îi cunoºti.»” [convenit]
Folosirea salutului islamic reprezintã unul dintre cele ºapte
lucruri pe care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
a poruncit sã fie adoptate atât de companionii sãi, cât ºi de
comunitatea musulmanã de dupã ei.
Acestea au fost catalogate de Al-Barra’ ibn ’Azib: „Trimisul
lui Allah ne-a poruncit sã facem ºapte lucruri: sã îl vizitãm pe cel
bolnav, sã participãm la funeralii, sã îl binecuvântãm pe cel care
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strãnutã, sã îl sprijinim pe cel slab, sã îl ajutãm pe cel care este
asuprit, sã rãspândim salutul ºi sã îi ajutãm pe oameni sã îºi ducã
la împlinire jurãmintele.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a acordat
o mare importanþã salutului ºi i-a îndemnat în multe hadis-uri pe
musulmani sã facã acest lucru, pentru cã a înþeles importanþa pe
care o are salutul în rãspândirea iubirii frãþeºti ºi în întãrirea
legãturilor de prietenie între indivizi ºi grupuri. El l-a descris ca pe
un lucru care va duce la iubire ºi iubirea va duce la credinþã, iar
credinþa va duce la Paradis.
„Pe Cel în Mâna Cãruia se aflã sufletul meu, nu veþi intra în
Paradis pânã nu veþi crede ºi nu veþi crede pânã nu vã veþi iubi
unii pe alþii. Sã nu vã spun eu despre un lucru pe care, dacã îl
faceþi, vã veþi iubi unii pe alþii? Salutaþi-vã!” [Muslim]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus
de asemenea cã acela care va saluta primul se va afla mai aproape
de Allah ºi va merita mai mult mulþumirea, favoarea ºi
binecuvântarea Sa: „Cel mai apropiat dintre oameni de Allah este
cel care salutã primul.”208
’Abdullah ibn ’Umar – Pacea fie asupra sa! – obiºnuia sã
plece la piaþã dimineaþa ºi nu trecea pe lângã cineva fãrã sã spunã
„Salaam Aleikum!” Într-o zi a fost întrebat: „Ce faci în piaþã de
vreme ce nu vinzi nimic, nu întrebi de preþuri, nu te tocmeºti, nu
participi la întâlniri?” El a zis: „Mergem acolo dimineaþa ca sã-i
salutãm pe cei pe care îi întâlnim.”209
Existã numai o singurã formã de salut pe care o respectã
musulmanii care sunt conºtienþi de normele islamice ºi care sunt
dornici sã urmeze învãþãturile islamice. Aceasta este: „As-Saalamu
aleikum ua rahmatullahi ua barakatuhu!” [Pacea fie asupra voastrã,
ºi mila, ºi binecuvântarea lui Allah!] Bãrbatul salutã în acest fel – la
plural – chiar dacã salutã numai o singurã persoanã. Cel cãruia i se
208
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adreseazã salutul rãspunde: „Uaaleikum as-salaam ua
rahmatullahi ua barakatuhu!”210
Adevãratul salut islamic nu trebuie înlocuit cu un alt salut,
cum ar fi cu salutul arab vechi „Im sabahan” sau cu saluturile
moderne, ca de pildã: „Sabah al-kheir!”, „Good morning!”,
„Bonjour!” (în arabã, englezã, respectiv, francezã) sau cu alte
limbaje care se rãspândesc în societatea musulmanã care s-a
abãtut de la cãlãuzirea islamicã.
Acest salut islamic este cel pe care Allah l-a ales pentru
creaþia Sa din vremea lui Adam. Allah l-a învãþat pe Adam ºi i-a
poruncit sã salute în acest fel îngerii. El a dorit ca urmaºii lui Adam
din toate timpurile ºi locurile sã foloseascã acest salut, datoritã
semnificaþiei de pace, care reprezintã cel mai iubit lucru de om,
indiferent de locul sau timpul în care el trãieºte. Acest salut hotãrât
divin este pãstrat în prezent numai în comunitatea islamicã,
comunitate care a aderat la adevãrata cale, care nu a schimbat-o
ºi nici nu s-a abãtut de la ea.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis:
„Când l-a creat pe Adam, Allah i-a spus: «Du-te ºi salutã – un grup
de îngeri care ºedeau – ºi ascultã cum te salutã ei, cãci acesta va
fi salutul tãu ºi al urmaºilor tãi.» ªi atunci el a zis: «As-Salaamu
aleikum» ºi ei au rãspuns: «Ua aleikum as-Salaamu ua
rahmatullah». Ei au adãugat: «ua rahmatullah.»” [convenit]
Nu este de mirare cã aceastã formã de salut este atât de
binecuvântatã, cãci vine de la Allah, Cel care ne-a poruncit sã o
adoptãm ca salut ºi sã nu o înlocuim niciodatã cu nimic altceva:
„Iar când intraþi în case, salutaþi-vã unii pe alþii cu un salut
binecuvântat ºi bun de la Allah! Astfel vã tâlcuieºte Allah versetele,
pentru ca voi sã pricepeþi.”
[Coran 24:61]
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celui care îl rosteºte sau de limba care este vorbitã în þara în care el se aflã.
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Îngerul Gavriil (Jibril) a folosit acest salut atunci când a
salutat-o pe A’iºa. Ea a folosit de asemenea aceeaºi formulã de
salut atunci când i-a rãspuns. Aºa se relateazã în hadis-ul A’iºei:
„Trimisul lui Allah mi-a spus: «Acesta este Gavriil care te salutã.»
Ea a zis: «Eu am spus: Ua aleikum as-salaamu ua rahmatulahi ua
barakatuhu» (ªi asupra ta sã fie pacea ºi mila ºi binecuvântarea
lui Allah!)” [convenit]
Existã de asemenea anumite reguli referitoare la salut, reguli
pe care adevãratul musulman le respectã ºi le aplicã în societate
aºa cum trebuie. Aceste reguli sunt strânse în hadis-ul relatat de
Bukhari ºi de alþii de la Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! „Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
«Cel care se aflã cãlare sã îl salute pe cel care merge, cel care
merge sã îl salute pe cel care stã jos, iar grupul mic sã salute
grupul mare.»” [convenit] Într-o relatare de Bukhari se adaugã: „ªi
tânãrul sã îl salute pe cel bãtrân.”
Se salutã în egalã mãsurã atât femeile, cât ºi bãrbaþii. Asma’
bint Iazid a relatat cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – a trecut într-o zi pe lângã o moschee în care ºedea
un grup de femei, iar el le-a fãcut cu mâna, salutându-le.211
Se salutã ºi copiii, ca sã fie în acest fel obiºnuiþi cu salutul.
S-a relatat cã Anas – Pacea fie asupra sa! – a trecut pe lângã
niºte copii ºi i-a salutat, apoi a zis: „Trimisul lui Allah fãcea acest
lucru.” [convenit]
Când salutã noaptea, o persoanã trebuie sã vorbeascã uºor
ºi cu voce joasã, astfel încât cei care nu dorm sã audã, fãrã sã-i
deranjeze însã pe cei care dorm. Aºa fãcea Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, dupã cum se spune într-un hadis
de Al-Miqdad – Pacea fie asupra sa! El a zis: „Obiºnuiam sã punem
deoparte pentru Profet porþia lui de lapte ºi el venea noaptea ºi ne
saluta în aºa fel încât sã nu îi tulbure pe cei care dormeau, dar sãl audã cei care erau treji. ªi Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a venit ºi ne-a salutat ca de obicei...” [Muslim]
211
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Atunci când se participã la o întrunire, trebuie sã se salute
atât la începutul ei, cât ºi la sfârºit. Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: „Când unul dintre voi vine
la o întâlnire, sã salute, iar când vrea sã plece, sã salute. Ultimul
[salut] nu este mai puþin important decât primul.”212
El nu intrã într-o casã strãinã fãrã sã cearã permisiunea
Bãrbatul musulman care cunoaºte bunele maniere prescrise
de islam nu intrã într-o casã strãinã fãrã sã cearã permisiunea.
Cererea permisiunii este o poruncã divinã, care nu trebuie
încãlcatã:
„O, voi cei care credeþi! Nu intraþi în alte case afarã de casele
voastre, înainte de a cere îngãduinþa ºi a-i saluta pe sãlãºluitorii
lor! Aceasta este mai bine pentru voi. Poate cã voi veþi lua aminte!
/ Iar dacã nu gãsiþi pe nimeni în ele, nu intraþi pânã ce nu vi se
îngãduie vouã! Iar dacã vi se spune vouã “Întoarceþi-vã!”, atunci
întoarceþi-vã! Aceasta este mai curat pentru voi, iar Allah este
Bineºtiutor [‘Alim] a ceea ce faceþi voi.”
[Coran 24:27,28]
„Dar când au ajuns copiii voºtri la vârstnicie, sã cearã
îngãduinþã, aºa cum au cerut cei de dinaintea lor. Astfel vã
tâlcuieºte Allah versetele Sale, iar Allah este Bineºtiutor [ºi] Înþelept
[‘Alim, Hakim].”
[Coran 24:59]
Intrarea în casele oamenilor poate fi fãcutã fãrã nicio
suspiciune numai atunci când se cere permisiunea de a intra. Nu
este loc pentru spionaj, curiozitate, furiºare sau pãtrundere ilegalã
în casã, cãci toate aceste lucruri nasc îndoieli ºi suspiciuni. Cererea
permisiunii este un lucru mai cinstit ºi mai bun atât pentru reputaþia
212
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vizitatorului, cât ºi a gazdei. Aºa a dorit Allah pentru robii Sãi
credincioºi, atunci când le-a poruncit sã cearã permisiunea.
Existã anumite obiceiuri în modul în care se cere permisiunea
ºi islamul îi îndeamnã pe musulmani sã le respecte atunci când
doresc sã facã o vizitã cuiva:
1. El nu trebuie sã stea chiar în faþa uºii, ci în partea dreaptã
sau în cea stângã. Aºa obiºnuia Trimisul lui Allah – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – sã facã. ’Abdullah ibn Busr
– Pacea fie asupra sa! –, companionul Profetului, a zis: „Ori de
câte ori Profetul venea la uºã sã cearã permisiunea de-a intra, nu
stãtea în faþa ei, ci stãtea în dreapta sau în stânga. Dacã i se
dãdea permisiunea, intra, dacã nu, pleca.”213
Aceastã regulã, de a cere permisiunea, a fost poruncitã
pentru a proteja intimitatea. Sahl ibn Sa’d – Pacea fie asupra sa! –
a spus cã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a
zis: „Cererea permisiunii a fost fãcutã regulã pentru a nu vedea214.”
[convenit]
Aºadar, celui care cere permisiunea nu îi este permis sã
stea în faþa uºii, cãci acest lucru i-ar permite sã vadã în interior,
atunci când uºa este deschisã.
2. El trebuie mai întâi sã salute ºi apoi sã cearã permisiunea.
Nu este bine sã se cearã permisiunea înainte de a saluta. Aºa ne-a
învãþat Profetul, dupã cum a relatat Rib’i ibn Hiraº. Acesta a zis:
„Un om din neamul ’Amir ne-a spus cã a cerut permisiunea de a-l
vedea pe Profet, când el era în casã. El a zis: «Sã intru?» Trimisul
lui Allah i-a spus slujitorului sãu: «Du-te ºi învaþã-l cum sã cearã
permisiunea de-a intra. Spune-i sã zicã: „As-salaamu aleikum! Pot
sã intru?”» Omul a auzit ºi a zis: «As-Salaamu aleikum! Pot sã
intru?» Atunci Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –
i-a acordat permisiunea sa ºi el a intrat.215
3. Cel care cere permisiunea trebuie sã îºi spunã numele
213

Relatat de Bukhari în Al-Adab Al-Mufrad.
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foarte clar atunci când se întreabã “Cine este?”; sã îºi spunã
numele sau porecla. Nu trebuie sã rãspundã vag, ca de pildã sã
spunã: “Eu sunt”, pentru cã astfel de vorbe nu spun clar cine se
aflã la uºã.
Jabir – Pacea fie asupra sa! – a zis: “Am venit la Profet – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ºi am bãtut la uºã. El a zis:
«Cine este?» Am rãspuns: «Eu» ºi el a zis: «Eu? Eu?», ca ºi cum
nu i-ar fi plãcut rãspunsul.” [convenit]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a
învãþat cã tradiþia, atunci când cerem permisiunea de-a intra, este
sã ne spunem clar numele. Aºa obiºnuiau sã facã atât el, cât ºi
companionii sãi.
Abu Dharr – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Am ieºit într-o
noapte ºi l-am vãzut pe Trimisul lui Allah mergând de unul singur.
Am început sã merg în umbra lui. El s-a întors, m-a vãzut ºi a zis:
«Cine e?» Am zis: «Abu Dharr.»” [convenit]
Umm Hani’ – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Am venit în casa
Profetului în timp ce fãcea abluþiunea generalã (ghusl). Fatima îl
acoperea ºi el a întrebat: «Cine este?» Am zis: «Sunt eu, Umm
Hani’.»” [convenit]
4. El trebuie sã se întoarcã dacã i se cere acest lucru, fãrã
sã se supere. Aceasta este porunca lui Allah din Coran:
„...Iar dacã vi se spune vouã „Întoarceþi-vã!”, atunci întoarceþi-vã!
Aceasta este mai curat pentru voi, iar Allah este Bineºtiutor [’Alim]
a ceea ce faceþi voi.”
[Coran 24:28]
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – ne-a
învãþat cã trebuie sã se cearã permisiunea numai de trei ori, apoi,
dacã permisiunea este acordatã, se poate intra, dacã nu, sã se
întoarcã. Abu Musa Al-Aº’ari – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul
lui Allah – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
«Cere permisiunea de-a intra de trei ori, dacã permisiunea este
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acordatã, intrã, dacã nu, întoarce-te.»” [convenit]
Abu Musa i-a cerut odatã lui ’Umar permisiunea de a intra ºi
aceasta nu i-a fost acordatã, iar el a plecat. ’Umar l-a chemat înapoi
ºi au avut o discuþie lungã despre cererea permisiunii ºi despre
întoarcere. Credem cã este de folos sã citãm aceastã discuþie,
pentru a arãta cât de meticuloºi erau companionii Profetului în
dezvãluirea învãþãturilor Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – ºi în punerea lor în practicã.
Abu Musa a zis: „Am cerut de trei ori permisiunea de a-l
vedea pe ’Umar ºi permisiunea nu mi-a fost acordatã, aºa cã am
plecat. ’Umar m-a chemat ºi a zis: «O, rob al lui Allah, gãseºti cã e
greu sã fi þinut sã aºtepþi la uºa mea? Sã ºtii cã oamenii gãsesc la
fel de greu sã fie þinuþi sã aºtepte la uºa ta.» Eu am zis: «Nu. Þi-am
cerut permisiunea de trei ori ºi nu mi-a fost acordatã, aºa cã m-am
întors (dupã cum ne-a fost poruncit sã facem).» El a zis: «De la
cine ai auzit aºa ceva?» Eu am zis: «Am auzit de la Profet.» El a
zis: «Ai auzit ceva de la Profet ce noi nu am auzit? Dacã nu vei
aduce o dovadã pentru asta, voi face din tine un exemplu.» ªi
atunci am mers pânã ce am ajuns la un grup de „ajutoare” (Ansar)
care ºedea în moschee. I-am întrebat despre acest lucru ºi ei au
zis: «S-a îndoit cineva de tine referitor la asta?» ªi atunci le-am
spus ce zisese ’Umar. Ei au zis: «Nimeni în afarã de cei mai tineri
dintre noi nu va veni cu tine.» Atunci Abu Sa’id al-Khudri – sau
Abu Mas’ud – a venit cu mine la ’Umar ºi i-a spus: «Am plecat cu
Profetul sã-l vizitãm pe Sa’d ibn ’Ubada. Când am ajuns acolo,
(Profetul) a salutat, dar nu i s-a dat permisiunea sã intre. A salutat
ºi a doua oarã, ºi a treia oarã, dar nu i s-a acordat permisiunea. El
a zis: „Am fãcut ceea ce trebuia”, apoi s-a întors. Sa’d a venit
dupã el ºi a zis: «O, Trimis al lui Allah, pe Cel care te-a trimis cu
adevãrul, nu te-am salutat, dar te-am auzit ºi þi-am rãspuns la
salutãri, însã am dorit sã înmulþesc numãrul în care ai transmis
salutãri mie ºi familiei mele.»” Abu Musa a zis: „Pe Allah, am fost
cinstit în relatarea pe care am fãcut-o referitor la cuvintele Trimisului
lui Allah. El (’Umar) a zis: «Sunt de acord, dar doream sã fiu sigur.»”
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[Bukhari ºi Muslim]
Într-o altã relatare de Muslim, se afirmã cã atunci când acest
hadis a fost confirmat, ’Umar s-a dojenit singur, spunând: „Mi-a
fost vreo învãþãturã a Trimisului lui Allah ascunsã? Treburile din
piaþã m-au þinut ocupat!”
Într-o întrunire, el se aºeazã acolo unde gãseºte loc
Musulmanul adevãrat se deosebeºte de asemenea prin
manierele lui alese atunci când participã la vreo întrunire. Acestea
derivã din învãþãturile Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l
miluiascã! – ºi îl fac pe musulman un exemplu de seamã în ceea
ce priveºte eticheta socialã.
Primul lucru pe care musulmanul îl învaþã este sã se aºeze
acolo unde existã loc ºi sã nu îi împingã pe oameni ca sã stea în
fruntea adunãrii. Aºa a spus Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! –, care i-a învãþat pe companionii sãi sã þinã seama
de aceste reguli atunci când participã la o întrunire.
Jabir ibn Samura – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Când
veneam la Profet, ne aºezam acolo unde gãseam loc.”216
Musulmanul bine-crescut evitã sã îi împingã pe oameni ºi
se aºeazã între ei numai atunci când are permisiunea lor, dacã
acest lucru este necesar. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi
sã-l miluiascã! – a interzis ca o persoanã sã îºi facã loc între doi
oameni fãrã sã le cearã mai întâi permisiunea ºi ne-a prevenit:
„Nu este permis ca o persoanã sã se aºeze între doi oameni fãrã
sã le cearã permisiunea.”217
Sã te împingi pentru a-þi face loc între doi oameni, fie cã e
vorba de o întrunire, fie de alte împrejurãri, reprezintã un mod
ciudat de comportament pe care islamul în mod clar nu îl aprobã.
Musulmanii sã se fereascã de aceastã purtare! În acest sens existã
multe hadis-uri ºi scrieri, cum ar fi relatarea în care Sa’id Al-Maqbari
216
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spune: „Am trecut pe lângã Ibn ’Umar ºi el vorbea cu un om. Am
stat lângã ei ºi Ibn ’Umar m-a lovit peste piept ºi a zis: «Dacã vezi
doi oameni vorbind, nu sta lângã ei ºi nu te aºeza lângã ei, decât
dupã ce le ceri permisiunea.» Am zis: «Allah sã te cãlãuzeascã, o,
Abu ’Abdur-Rahman! Speram numai sã aud de la voi ceva
folositor.»”218
Dacã cineva se ridicã ºi îi oferã locul, el nu trebuie sã accepte.
Aºa este mai bine ºi mai nobil pentru el ºi în acest fel se apropie
mai mult de practicile companionilor Profetului – Allah sã fie
mulþumit de ei toþi!
Ibn ’Umar – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Trimisul lui Allah
– Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a zis: «Niciunul dintre
voi nu trebuie sã se ridice dupã ce s-a aºezat. Toþi dintre voi trebuie
sã se ridice ºi sã-i facã loc (celui care a întârziat).»” Dacã cineva
se ridica ºi îi oferea locul, ’Umar nu accepta niciodatã. [convenit]
Când participã la o întrunire, se poartã frumos ºi vorbeºte
frumos, urmând cât de mult posibil exemplul Profetului – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – în modul în care se purta cu
oamenii. Profetul acorda în aceeaºi mãsurã atenþie fiecãrei
persoane prezente, astfel încât nimeni sã nu simtã cã vreunuia i
se acordã mai multã atenþie. El nu dojenea pe nimeni, nici nu
spunea „Ruºine sã-þi fie!” ºi nu cãuta greºelile nimãnui. Nu spunea
decât lucruri pentru care spera sã câºtige rãsplatã ºi nici nu
întrerupea pe nimeni din vorbã, pânã când acela nu arãta cã a
terminat sau pânã nu se ridica.
La o întrunire, el evitã pe cât poate sã caºte
Musulmanul care este sensibil ºi bine crescut evitã pe cât
poate sã caºte atunci când se aflã la o întrunire. Dacã îl copleºeºte
impulsul de a cãsca, el încearcã sã reziste cât de mult poate. Aºa
ne-a prevenit Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã!
„Dacã vreunul dintre voi doreºte sã caºte, sã se abþinã cât de mult
218
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poate.” [Bukhari ºi Muslim]
Dacã nu poate rezista impulsului de a cãsca, atunci trebuie
sã îºi acopere gura cu mâna, aºa cum a poruncit Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! „Dacã unul dintre voi cascã,
sã îºi acopere gura cu mâna, ca sã nu intre Satana.” [Muslim]
Cãscatul în faþa celorlalþi este un lucru neplãcut. Nu se
potriveºte persoanei cuviincioase. Din acest motiv, el trebuie sã
reziste impulsului de a cãsca sau cel puþin sã îºi acopere gura cu
mâna. Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – l-a
învãþat pe musulman cum sã se comporte într-un grup, pentru ca
nu cumva sã îi scârbeascã pe oameni, sã nu le dea senzaþia cã
s-a plictisit cu ei, cã doreºte sã îi pãrãseascã ori cã doreºte ca ei
sã plece.
El urmeazã normele islamice atunci când strãnutã
Aºa cum a definit reguli referitoare la cãscatul în public, tot
aºa islamul a definit ºi norme de care trebuie sã se þinã cont atunci
când se strãnutã. Islamul îl învaþã pe musulman cum sã se
comporte atunci când strãnutã, ce trebuie sã spunã celui care
strãnutã ºi cum trebuie sã se roage pentru acesta.
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Profetul – Allah
sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus: «Lui Allah îi place
strãnutul ºi nu îi place cãscatul. Când unul dintre voi strãnutã ºi
spune „Alhamdu-lillah”, el are dreptul sã îi audã pe toþi musulmanii
spunând „Iarhamuk Allah”. Însã cãscatul este de la Satana ºi dacã
vreunul simte cã-i vine sã caºte, trebuie sã reziste pe cât poate,
pentru cã atunci când cascã, Satana râde de el.»” [Bukhari]
Acest act reflex nu are loc în viaþa musulmanilor fãrã a fi
adaptat la anumite norme care îi fac pe musulmani sã simtã, în
adâncul inimii lor, cã aceastã religie a venit sã îndrepte toate
treburile din aceastã viaþã, fie mici, fie mari, ºi sã le ofere anumite
cuvinte pe care sã le rosteascã, cuvinte care îi unesc permanent
pe oameni cu Allah, Stãpânul lumilor.
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Atunci când strãnutã, musulmanul trebuie sã spunã
„Alhamdu-lillah [Toatã slava se cuvine lui Allah!]”, iar cel care îl
aude strãnutând trebuie sã spunã „Ierhamuk Allah [Allah sã fie
milostiv cu tine!]. Atunci el trebuie sã îi rãspundã însoþitorului sãu
astfel: „Iehdikumullahu ue iuslih balekum [Allah sã te cãlãuzeascã
ºi sã te îndrepte pe calea cea bunã!].” Aceasta este învãþãtura
Profetului – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! –, aºa cum
se spune în hadis-ul lui Bukhari: „Când unul dintre voi strãnutã, sã
spunã: «Alhamdu-lillah», iar fratele ori însoþitorul sãu sã spunã
«Ierhamuk Allah». ªi dacã spune «Ierhamuk Allah», primul trebuie
sã rãspundã «Iehdikumullahu ue iuslih balekum.»” [Bukhari]
Aceastã rugã, „Ierhamuk Allah”, este spusã celui care
strãnutã, ca rãspuns la ceea ce a zis el: „Alhamdu-lillah”. Dacã
acela care strãnutã nu spune „Alhamdu-lillah”, atunci nu avem
obligaþia sã rãspundem în acest mod.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a spus:
„Când unul dintre voi strãnutã ºi îi aduce slavã lui Allah, atunci
rãspundeþi-i (spunând „Ierhamuk Allah”), dar dacã nu aduce slavã
lui Allah atunci nu-i rãspundeþi.” [Muslim]
Anas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Doi oameni au strãnutat
în prezenþa Profetului, iar el i-a rãspuns unuia, dar nu ºi celuilalt.
Cel cãruia nu i-a rãspuns a zis: «Cutare a strãnutat ºi tu i-ai rãspuns.
Eu am strãnutat ºi nu mi-ai rãspuns.» El a zis: «El a adus slavã lui
Allah, dar tu, nu.»” [convenit]
Aceste cuvinte, pe care Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã! – i-a încurajat pe musulmani sã le rosteascã atunci
când aud pe cineva strãnutând, subliniazã scopul lor final, adicã
sã-L pomeneascã ºi sã-I aducã slavã lui Allah ºi sã întãreascã
legãturile de frãþie ºi prietenie dintre toþi musulmanii. Cel care
strãnutã îi aduce slavã lui Allah pentru a-l uºura de o anume
sensibilitate sau de o iritaþie pe care o are în fosele nazale, iar cel
care îl aude pe acesta cã îi aduce slavã lui Allah se roagã pentru
milostivire, deoarece acela care îi aduce slavã lui Allah meritã
îndurare. Cel care strãnutã rãspunde atunci cu o rugã lungã ºi
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cuprinzãtoare, plinã de bunãtate, iubire ºi frãþie.
Din acest motiv islamul face din aceste lucruri involuntare o
oportunitate de a-L pomeni ºi a-L slãvi pe Allah, de a întãri în inimile
musulmanilor sentimentele de frãþie, iubire ºi compasiune.
Un alt lucru de care trebuie sã se þinã cont atunci când se
strãnutã este sã se punã mâna la gurã ºi sã se facã cât mai puþin
zgomot. Aºa obiºnuia sã facã Profetul – Allah sã-l binecuvânteze
ºi sã-l miluiascã!
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a spus: „Când Trimisul
lui Allah strãnuta, îºi punea mâna sau un colþ al veºmântului la
gurã ºi în acest fel reducea pe cât posibil zgomotul pe care îl
fãcea.”219
El nu cerceteazã casele celorlalþi
Musulmanul adevãrat nu priveºte de jur împrejur casa gazdei
lui ºi nici nu cerceteazã lucruri care nu îl privesc. Acesta nu este
un comportament potrivit pentru musulmanul ruºinos, modest ºi
bine-crescut.
Profetul – Allah sã-l binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – i-a
avertizat pe cei care, la întâlniri, îºi lãsau privirea sã hoinãreascã
ºi încercau sã vadã lucruri care nu îi priveau. A spus chiar cã este
permis ca acestora sã le fie scoºi ochii: „Aceluia care se uitã în
casa cuiva fãrã permisiune le este permis oamenilor care
sãlãºluiesc în acea casã sã îi scoatã ochii.” [Muslim]
El nu le imitã pe femei
Într-o adevãratã societate islamicã, bãrbatul musulman nu
aratã precum o femeie, iar femeia musulmanã nu aratã precum
un bãrbat. Pentru ambele sexe, aceastã asemãnare reprezintã
un pãcat (haram). Într-o societate islamicã atât bãrbaþii, cât ºi
femeile au propriile lor atribuþii, calitãþi ºi roluri. Diferenþele dintre
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Relatat de Abu Dawud ºi Tirmizi, care a spus cã este un hasan sahih.
321

MUSULMANUL SI
, COMUNITATEA/SOCIETATEA ÎN CARE TRÃIESTE
,
ei trebuie lãsate la fel, atât în ceea ce priveºte detaliile exterioare,
cât ºi comportamentul ºi caracterul lor. Pentru toate aceste motive,
islamul a elaborat un avertisment aspru ºi clar pentru bãrbaþii care
imitã femeile ºi pentru femeile care imitã bãrbaþii.
Ibn ’Abbas – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
i-a blestemat pe bãrbaþii care se poartã ca femeile ºi pe femeile
care se poartã ca bãrbaþii.” Într-o altã relatare: „Trimisul lui Allah i-a
blestemat pe bãrbaþii care le imitã pe femei ºi pe femeile care îi
imitã pe bãrbaþi.” [Bukhari]
Abu Huraira – Pacea fie asupra sa! – a zis: „Trimisul lui Allah
i-a blestemat pe bãrbatul care se îmbracã asemenea unei femei
ºi pe femeia care se îmbracã asemenea unui bãrbat.”220
În unele þãri musulmane vedem în ziua de azi tineri care ºi-au
lãsat pãrul sã creascã atât de lung, încât e greu sã spui dacã sunt
bãieþi sau fete, mai ales când poartã la gât lanþuri de aur ce le
atârnã pe pieptul dezgolit. Apoi vedem tinere care poartã pantaloni
strâmþi ºi cãmãºi unisex, având capul ºi braþele descoperite,
arãtând ca niºte bãieþi. Aceste priveliºti sunt însã strãine în
adevãrata societate islamicã. Acestea au venit din Occidentul plin
de vicii ºi din Orientul fãrã credinþã, unde valuri de existenþialism,
de frivolitate, nihilism ºi de alte convingeri nesãnãtoase i-au
îndrumat greºit pe oameni ºi i-au îndepãrtat de adevãrata lor fire.
Acestea sunt roadele amare ale acestei stãri de confuzie în care
tinerii de ambele sexe se poticnesc, efecte care au avut impact ºi
asupra noastrã. Astfel, în vreme de declin, nenorociri ºi rea
îndrumare, unii dintre cei ce erau confuzi s-au înstrãinat de
comunitate, rãzvrãtindu-se împotriva valorilor adevãrate ºi
împotriva caracterului unic al societãþii.
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Relatat de Abu Dawud, cu un sahih isnad.
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Concluzii
În capitolele anterioare am vorbit despre personalitatea
bãrbatului musulman, aºa cum doreºte islamul ca aceasta sã fie
ºi aºa cum se spune în Coran ºi în multe relatãri sacre (sahih
hadis). Am vãzut natura relaþiei dintre musulman ºi Domnul sãu,
Allah, echilibrul care existã între trupul, mintea ºi sufletul sãu,
precum ºi relaþia pe care el o are cu ceilalþi din societatea lui, cum
ar fi pãrinþii, soþia, copiii, rudele, vecinii, prietenii ºi fraþii în credinþã,
dar ºi cu ceilalþi membri care trãiesc în societatea lui sau într-un
grup sau clasã diferitã.
Din acest studiu reiese clar cã musulmanul care urmeazã
învãþãturile islamice este o persoanã unicã ºi remarcabilã atât ca
atitudine ºi comportament, cât ºi în ceea ce priveºte relaþiile pe
care le are cu ceilalþi, la orice nivel. În decursul îndelungatului sãu
trecut, omului nu i-au fost niciodatã dãruite caracteristicile unei
personalitãþi virtuoase ºi integre, aºa cum islamul a dãruit
musulmanului prin cãlãuzirea divinã conþinutã în Coran ºi în
„Tradiþia Profetului” (Sunna).
Islamul nu e preocupat sã umple minþile oamenilor cu idei
filozofice, aºa cum au fãcut grecii, sau cu o spiritualitate iluzorie
excesivã, aºa cum au fãcut indienii, sau cu antrenament ºi
perfecþiune fizicã, aºa cum au fãcut romanii, sau cu filozofii
materialiste, aºa cum existã astãzi atât în Orient, cât ºi în Occident.
Islamul a trasat un program echilibrat ºi integru pentru dezvoltarea
omului, þinând seama de nevoile lui fizice, intelectuale ºi spirituale,
program bazat pe principiul cã omul este format din trup, minte ºi
suflet.
Personalitatea musulmanului este întru totul integrã ºi
echilibratã ºi niciun aspect al ei nu este stãpânit de un altul, aºa
cum se întâmplã în alte societãþi în care omul este crescut în
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sistemele imperfecte fãcute de om, care mult prea des sunt
guvernate de dorinþe egoiste, de invenþii condamnabile sau idei
anormale. Aºa cum s-a spus în acest studiu, musulmanul este
supus faþã de Allah, urmeazã cãlãuzirea Sa, cautã pavãza Sa,
acceptã poruncile Sale ºi cautã întotdeauna sã-L mulþumeascã.
Personalitatea musulmanului este echilibratã. El acordã
suficientã atenþie nevoilor trupului sãu ºi înfãþiºãrii lui exterioare,
fãrã ca acestea sã îl distragã de la îngrijirea caracteristicilor
interioare, care se potrivesc omului pe care Allah l-a cinstit, i-a
fãcut pe îngeri sã se plece înaintea lui ºi a supus pentru folosul lui
tot ceea ce este în cer ºi pe pãmânt. Mai mult decât atât,
musulmanul este interesat de ceea ce îi va forma o adevãratã
dezvoltare intelectualã ºi noi modalitãþi de gândire, pentru ca el sã
înþeleagã natura ºi esenþa lucrurilor. El nu uitã cã omul nu este
alcãtuit numai din trup ºi minte, ci posedã de asemenea ºi un suflet
ºi un spirit ºi simte o nãzuinþã spre lucrurile înalte care îl fac sã se
ridice deasupra acestei vieþi materialiste ºi sã escaladeze înãlþimile
bunãtãþii, virtuþii ºi ale luminii. Din acest motiv el acordã aceeaºi
atenþie atât dezvoltãrii lui spirituale, cât ºi dezvoltãrii fizice ºi
intelectuale, într-un mod perfect echilibrat care nu se concentreazã
numai pe un aspect în detrimentul celorlalte.
Pentru pãrinþii sãi el are un mare respect, se poartã frumos
cu ei, simte o infinitã compasiune faþã de ei, o amabilitate totalã ºi
o adâncã recunoºtinþã.
Pentru soþia sa, el este un exemplu în ceea ce priveºte
purtarea blândã ºi bunã, are un comportament inteligent, înþelege
pe deplin natura ºi psihologia femeii ºi îºi îndeplineºte aºa cum
trebuie responsabilitãþile ºi îndatoririle pe care le are.
Pentru copiii sãi, el este un pãrinte care îºi înþelege marea
responsabilitate pe care o are faþã de ei, înconjurându-i cu toatã
dragostea ºi afecþiunea ºi acordând în acelaºi timp atenþie
tuturor lucrurilor care le-ar putea influenþa dezvoltarea lor
islamicã.
Faþã de rudele sale, el menþine legãturile de rudenie ºi îºi
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cunoaºte îndatoririle pe care le are faþã de ele. El înþelege statutul
înalt pe care islamul l-a acordat rudelor ºi acest lucru îl face sã
pãstreze legãturile cu ele, indiferent de circumstanþe.
Faþã de vecinii sãi, adevãratul musulman este un exemplu
de purtare bunã ºi consideraþie faþã de sentimentele celorlalþi. El
le tolereazã comportamentul urât ºi închide ochii la greºelile
vecinilor sãi, în timp ce se îngrijeºte ca nu cumva el însuºi sã
comitã astfel de greºeli. El adoptã întotdeauna o atitudine islamicã,
în care purtarea frumoasã faþã de vecini a fost fãcutã un principiu
de bazã al islamului, atât de mult încât Profetul – Allah sã-l
binecuvânteze ºi sã-l miluiascã! – a crezut cã Gavriil îl va face pe
vecin moºtenitor. Din acest motiv el nu îi face niciun rãu vecinului
sãu ºi îºi respectã îndatorirea pe care o are faþã de el; mai mult
decât atât, el nu precupeþeºte niciun efort de a-l ajuta pe vecinul
sãu, fãrã sã aºtepte în schimb favoruri, rãsplatã sau mulþumiri.
Relaþia pe care o are cu fraþii ºi prietenii sãi este cea mai
bunã ºi mai curatã dintre relaþii, pentru cã este întemeiatã pe iubirea
pentru Allah ºi aceastã iubire adevãratã, curatã, frãþeascã îºi trage
puritatea din cãlãuzirea datã de Coran ºi de „Tradiþia Profetului”
(Sunna). Din acest motiv ea a devenit o reþea unicã în istoria
relaþiilor umane.
Din aceste legãturi strânse ºi din aceastã iubire adâncã s-a
nãscut un grup ce întruchipeazã cele mai bune atitudini ºi
caracteristici, iar acestea au fãcut din adevãratul musulman un
minunat exemplu de umanitate, în care sunt întrupate valorile ºi
învãþãturile morale ale islamului. El este iubitor, ºi nu rece, cu fraþii
ºi prietenii sãi, este loial ºi nu îi trãdeazã, este sincer ºi nu îi înºalã,
este blând ºi nu este niciodatã aspru, este îngãduitor ºi iertãtor ºi
nici nu poartã nimãnui ranchiunã, este generos, îi pune pe alþii
înaintea lui ºi se roagã pentru ei în lipsa lor.
În relaþiile sociale pe care le are cu ceilalþi oameni, el este
bine-crescut, civilizat ºi nobil, caracterizat de atitudinea pe care o
porunceºte islamul. Aceasta nu este o atitudine politicoasã, în
spatele cãreia se ascund intenþii sau scopuri ulterioare. Acesta este
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un comportament bun care este poruncit de Coran ºi de Sunna ºi
pe care islamul l-a fãcut o îndatorire religioasã, pentru care omul
va fi tras la rãspundere.
Musulmanul este sincer cu toþi oamenii. El nu înºalã, nu este
fãþarnic ºi nici nu trãdeazã. El nu îi invidiazã pe alþii. Îºi þine
promisiunile. Este destul de sfios. Este îngãduitor ºi iertãtor. Este
vesel. Nu este insistent. Este rãbdãtor. Evitã sã jigneascã pe cineva
sau sã rosteascã vorbe neruºinate. Nu îi acuzã pe alþii pe nedrept
de imoralitate (fisq) sau necredinþã (kufr). Este sfios ºi modest. Nu
intervine în lucruri care nu îl privesc. Se abþine sã defãimeze, sã
rãspândeascã bârfa sau sã creeze necazuri. Evitã vorbele
mincinoase ºi suspiciunile. Atunci când i se încredinþeazã un secret,
el îl pãstreazã ºi nu îl dezvãluie. Este modest ºi nu este niciodatã
arogant. Nu râde de nimeni. Îi respectã pe cei în vârstã ºi pe cei
ce sunt de seamã (cei învãþaþi). Umblã cu cei mai buni dintre
oameni. Este dornic sã le facã un bine oamenilor ºi sã îi apere de
rãu. Se strãduieºte sã îi împace pe musulmani. Îi cheamã pe ceilalþi
la calea Domnului sãu cu înþelepciune ºi predici frumoase. Îi
viziteazã pe cei bolnavi ºi participã la funeralii. El întoarce favorurile
ºi este recunoscãtor pentru ele. Umblã cu oamenii ºi tolereazã cu
rãbdare purtarea lor urâtã. Încearcã pe cât poate sã îi facã pe
ceilalþi fericiþi. Îi îndrumã pe oameni sã împlineascã fapte bune.
Doreºte întotdeauna sã uºureze lucrurile ºi nu sã le îngreuneze.
Este drept în judecata sa. Nu îi asupreºte pe ceilalþi ºi nici nu
favorizeazã pe nimeni. Nu este fãþarnic, linguºitor sau fandosit.
Nu se laudã cu faptele sau cu realizãrile lui. Este cinstit ºi, indiferent
de circumstanþe, nu este niciodatã nedrept. Iubeºte lucrurile alese
ºi urãºte prostiile. Nu exagereazã în vorba sa ºi nici nu se umflã în
pene. Este generos ºi nu le reaminteºte celorlalþi de darurile sau
favorurile pe care le-a fãcut. Este ospitalier ºi nu se plânge atunci
când are vreun oaspete. El îi pune pe cât poate pe alþii înaintea
sa. Uºureazã povara celui strâmtorat (celui datornic). Are demnitate
ºi nu se gândeºte la cerºit. ªtie prea bine cã este mai bine sã dea
decât sã primeascã. Se înþelege cu oamenii ºi ei se simt bine cu
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el. Îºi mãsoarã toate obiceiurile dupã standardele islamice.
Urmeazã eticheta islamicã în modul în care mãnâncã, bea, dã
bineþe, face o vizitã, intrã într-o casã strãinã, ºade alãturi de oameni,
dar ºi în toate celelalte activitãþi sociale.
Aceasta este imaginea clarã, minunatã, a musulmanului
adevãrat, cãci personalitatea sa a fost formatã de islam, iar inima,
mintea ºi sufletul sãu sunt pline de lumina sa divinã.
Dorinþa ca omul sã ajungã la acest nivel sublim de virtuþi
nobile ºi morale ºi de a le tãlmãci într-o realitate vie pe pãmânt
reprezintã cea mai mare realizare la care sistemele, legile, filozofiile
ºi ideologiile pot þinti. Aceasta depãºeºte toate celelalte realizãri
ºtiinþifice ºi materiale care sunt cunoscute în prezent în lume ºi
care ne orbesc cu luminile ºi culorile lor. Omul este cea mai nobilã
ºi mai preþioasã creaturã ºi toate eforturile lui trecute de a stabili
culturi umane au avut ca scop numai obþinerea fericirii lui. Cultura
care se preocupã numai de dorinþele lui josnice, fãrã sã dezvolte
ºi sã cureþe natura sa umanã ºi sã trezeascã potenþialul sãu pentru
bine este o culturã care are lipsuri uriaºe. Nu a reuºit sã
îndeplineascã cea mai importantã condiþie a culturii umane ºi a
neglijat însãºi umanitatea omului, care reprezintã bunul sãu tainic
cel mai valoros.
Toate realizãrile ºi invenþiile civilizaþiei umane, cum ar fi
artileria, rachetele, sateliþii, tranzistorii, televiziunea, video-ul, etc
nu pot înlocui aspectul uman al omului ºi sunt într-adevãr lipsite
de valoare dacã nu sunt folosite pentru a intensifica umanitatea
lui, pentru a-l purifica ºi pentru a-l face cu adevãrat fericit:
„ªi pe suflet ºi pe ceea ce l-a plãsmuit / ªi i-a insuflat lui
nelegiuirea sa ºi evlavia sa! / Izbândeºte cel care-l curãþeºte / ªi
pierdut este cel care-l stricã!”
[Coran 91:7-10]
Dezvoltarea unei societãþi nu este mãsuratã numai în funcþie
de realizãrile ºtiinþifice ºi de invenþiile materiale. Acestea reprezintã
327

un factor, dar existã un alt standard, mult mai important, prin care
gradul de dezvoltare al unei societãþi este de asemenea mãsurat.
Acesta este gradul de rãspândire a valorilor umane, cum ar fi
iubirea, empatia, altruismul, sacrificiul, integritatea ºi puritatea
înþelegerii, comportamentului ºi purtãrii faþã de ceilalþi.
Dacã indivizii reprezintã temelia unei societãþi ºi stâlpii
pe care este clãditã fiecare renaºtere socialã, atunci societãþile
drept-cãlãuzite acordã atenþie dezvoltãrii umane ºi intensificã
aspectele pozitive ºi constructive, în timp ce cautã sã stârpeascã
rãul, cauzele distructive, astfel încât individul sã devinã un
cetãþean model. Din astfel de grupuri de cetãþeni model sunt
formate civilizaþiile curate, puternice, sãnãtoase ºi drepte.
Societatea islamicã este una integrã ºi de o calitate
superioarã ºi, într-o astfel de societate, musulmanul este de cea
mai înaltã clasã, datoritã învãþãturilor religiei lui care i-au insuflat
cele mai înalte ºi mai nobile atitudini umane ºi l-au încurajat sã le
adopte în ceea ce priveºte relaþiile sociale.
Înapoierea, divizarea, ura ºi ruperea legãturilor, lucruri pe
care le putem vedea printre musulmani la toate nivelurile –
internaþional, regional ºi individual – reprezintã dovezi clare cã
musulmanii nesocotesc ºi neglijeazã strânsele legãturi de credinþã
ºi frãþie poruncite de Allah. Din aceste motive ideologiile greºite
ale perioadei ignoranþei au rãsãrit pe pãmântul musulman ºi noi
am fost copleºiþi de principiile aduse de la strãini, care au adus
otravã ºi boalã ºi ne-au fãcut ca niºte sfãrâmãturi ce plutesc la
suprafaþa apei.
Acest lucru nu s-ar fi întâmplat musulmanilor, dacã ar fi fost
pãstrate identitatea lor islamicã adevãratã ºi puritatea izvoarelor
lor intelectuale ºi spirituale.
Atacul împotriva lumii musulmane a fost condus pe douã
fronturi. Unul a fost îndreptat împotriva identitãþii islamice ºi a þintit
sã deformeze personalitatea islamicã. Celãlalt a þintit sã
murdãreascã izvoarele intelectuale ºi spirituale ºi sã îi îndrepte
pe musulmani cãtre alte izvoare strãine.
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În multe tãrâmuri musulmane ei au reuºit sã deformeze
identitatea islamicã ºi i-au fãcut pe musulmani sã îi urmeze orbeºte
în treburi intelectuale, precum ºi în comportament ºi în simþiri. Ei
i-au privat pe musulmani de valorile ºi învãþãturile religiei lor ºi
le-au spulberat elanul divin care îi adusese pe scena istoricã a
lumii într-un mod atât de remarcabil.
Nimic nu poate reda sãnãtatea ºi autenticitatea identitãþii
musulmane în afarã de o întoarcere sincerã la calea nepieritoare
a lui Allah ºi de o înþelegere adâncã a misiunii care le-a fost
încredinþatã musulmanilor. Acest lucru îi va face pe musulmani sã
îºi îndeplineascã datoria lor de a transmite acest mesaj omenirii,
dupã ce l-au adoptat pentru ei înºiºi ca ideologie ºi stil de viaþã.
Atunci când comunitatea noastrã greºit îndrumatã, care este
pierdutã în mocirla ignoranþei, în nesupunere ºi primitivitate, se
întoarce în cele din urmã la umbra rãcoroasã a lui Allah, ea va fi
din nou acea comunitate liberã, puternicã, integrã ºi unitã ce nu
va fi în veci înfrântã. ªi atunci va fi comunitatea credinþei ºi Allah a
promis în Coran sã ajute comunitatea în care existã credinþã:
„…ºi a fost o datorie pentru Noi ajutarea dreptcredincioºilor.”
[Coran 30:47]
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