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INTRODUCERE

1. Omul, Universul şi Creatorul
Mevlânâ Celâleddin Rûmî spune:
„Într-o zi un nătâng (bou, dobitoc) a venit la
Bagdad, pe acea vreme centru de civilizaţie, şi s-a
plimbat prin tot oraşul de la un cap la altul. Dar
singurul lucru care i-a atras atenţia, dintre toate
acele frumuseţi, arome şi opere de artă, au fost cojile
de pepene galben şi roşu de la marginea drumului.
De fapt, ce i-ar fi putut atrage atenţia unui bou în
afară de fânul împrăştiat pe drum sau iarba crescută
pe marginea drumului!“ (Mesnevî, c. 4, rând: 2377-2379)


8

İată de ce şi noi, pe această lume, nu trebuie să ne
preocupăm doar de mâncare, băutură şi divertisment.
Trebuie să ne oprim pentru un moment şi să ne gândim,
să ne uităm de unde am venit şi încotro mergem şi
astfel să ne croim drumul în viaţă. Înainte de toate
trebuie să ne cercetăm propria geneză, structura fizică
şi mentală, abilităţile superioare pe care le deţinem
şi să contemplăm profund universul. Făcând aceste
lucruri viaţa noastră devine mai semnificativă.
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Spre exemplu, să ne gândim la pământ! Cu
toate că este hrănit cu aceeaşi apă, pe el cresc mii
de plante diferite, iar acestea au culori diferite, dau
fructe şi legume diferite, iar acest lucru este făcut
într-o ordine excelentă. Faptul că în acelaşi pământ,
hrănit cu aceeaşi apă, se găsesc atâtea alimente unele
mai bune şi mai diferite decât altele nu este un lucru
care uimeşte minţile? 1
Apoi întorcându-ne privirea către cer, să intrăm
în contact cu sistemul uimitor şi enorm de acolo: De
exemplu Soarele... Distanţa între Soare şi Pământ
este de 150 milioane de kilometri. Chiar dacă este
o stea de mărime mijlocie are volumul atât de mare
încât în ea ar încăpea 1.300.000 de planete precum
Pământul. Temperatura suprafeţei soarelui este de
6000 grade Celsius, în timp ce temperatura internă
este de 20 milioane grade Celsius. Se deplasează
pe orbita sa cu o viteză extraordinară de 720.000
kilometri pe oră. Acest lucru indică faptul că Soarele
străbate pe zi un drum de 17 milioane 280 mii
kilometri. 2
Pe Soare, în fiecare secundă, 564 milioane de
tone de hidrogen se transformă în 560 milioane tone
de heliu. Restul de 4 milioane tone de substanţă
gazoasă se împrăştie în jur ca şi energie. Adică
Soarele pierde, în fiecare secundă 4 milioane tone, în
1.
2.

Kur’ân-ı Kerîm, Sura Ra‘d, versetul 4 (Ra‘d, 4).
Prof. Dr. Osman Çakmak, Universul era un sâmbure, pag.
21, 66.
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fiecare minut 240 milioane tone de substanţă. Dacă
Soarele pierde de 3 miliarde de ani încoace energie
cu o aşa viteză, înseamnă că în acest timp Soarele
a pierdut de 400.000 milioane de ori un milion de
tone de materie; această cantitate totuşi nu reprezintă
decât a 5000-a parte din volumul total actual al
Soarelui.
Lumea noastră este poziţionată la o distanţă atât
de bine calculată de această imensă masă şi energie
încât nici nu este consumată de aceasta, dar nici nu
este privată de energia şi căldura provenite de la
Soare.
Soarele, cu această extraordinară putere şi
energie, îşi trimite măsurat razele binefăcătoare
în primul rând pentru omenire, cât şi pentru toate
vietăţile şi plantele de pe Pământ. Şi încă de milioane
de ani... 3
Acest enorm Soare despre care vorbim este o
stea dintre cele 200 miliarde de stele ale galaxiei
Calea Lactee. Calea Lactee este una din cele câteva
sute de miliarde de galaxii, vizibile cu un telescop
modern. İar pentru a străbate Calea Lactee dintr-o
parte în cealaltă este nevoie de 100 mii ani lumină.
(Lumina străbate pe secundă 300.000 kilometri.)
Pornind de pe Pământ, pentru a ajunge în centrul
3.
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Prof. Dr. Osman Çakmak, Kâinat Kitap Atomlar Harf,
pag. 50.
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galaxiei trebuie să parcurgem 300.000 trilioane
kilometri. 4
Mecanica fluidelor
Când ne uităm în natură observăm că înotul
peștelui, zborul păsării sau al unui avion se întâmplă
după anumite principii (mecanica fluidelor). Când
ne odihnim pe malul unui fluviu sau mare, oare am
observat curgerea apei într-o dezordine ordonată,
într-un aranjament complex? Oare cine folosește
mai bine principiile mecanicii fluidelor, avionul sau
insectele zburătoare? Oare când a fost proiectată
forma corpului peștelui, care din principiile
mecanicii fluidelor s-a folosit? Oare ce am câștigat
sau ce vom avea de câștigat din aplicarea acestor
principii pe care le vedem în natură? Oare cercetând
balena sau rândunica putem ajunge la economie de
combustibil? De ce țânțarii pot pluti pe suprafața
apei? 5
İnima peștelui a fost aranjată cu mare grijă în
partea de corp cea mai puțin afectată de presiunea
apei. Astfel, scopul este ca, cu cât viteza crește, să
scadă presiunea exterioară, iar inima să bată astfel
mai ușor. De asemenea, și ochiul peștelui a fost
aranjat în locul în care, indiferent de viteză, valoarea
presiunii statice rămâne neschimbată.
4.
5.

Prof. Dr. Osman Çakmak, op.cit., pag. 6; Universul era
un sâmbure, pag. 10-12.
Doç. Dr. Sami Polatöz, Ingineria naturii, İzmir 2004,
pag. 15-16.
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Oricine a văzut în casă muștele care pot prinde
viteză sau încetini brusc, pot rămâne suspendate în
aer, pot zbura cu susul în jos, capabile de aterizare cu
susul în jos pe tavan.
Crestăturile din coada rechinului, penele
desfăcute de la vârful aripii vulturului, aripioara
în formă de semilună de la coada balenei asigură
avantaje hidrodinamice sau aerodinamice. La
rândunică și la peștele ton aceste avantaje sunt sporite
de forma semilună spre spate a aripilor. Oamenii
utilizează aceste modele la avioane și vapoare.
În urma testelor efectuate s-a observat faptul că
micile canale de pe pielea rechinului asigură eficienţa
în mişcare şi reduce fenomenul de frecare în apă.
Mecanismul de lubrifiere a articulaţiilor la
oameni şi animale este atât de minunat că până în
ziua de azi nu s-a explicat acest fenomen, chiar
folosindu-se trei tipuri de lubrifiere.
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Există peşti care trăiesc sub temperatura de
congelare a antigelului, şerpi care se mişcă în
nisipurile arzătoare ale deşertului, peşti rezistenţi la
secetă în zonele afectate de maree. Morsele se pot
scufunda la adâncimi de 1600 metri, suportând o
presiune a apei mai mare de 160 de ori decât poate
suporta un om. În afară de aceste lucruri mai sunt
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multe alte subiecte încă necercetate şi nedescoperite
asupra animalelor marine şi a vieţii lor subacvatice.
Unii şerpi de mare în timpul scufundărilor îndelungate
elimină azotul din sânge şi totuşi nu au probleme cu
ieşirea la suprafaţă. Pe când în zilele noastre cei mai
buni scufundători se ridică la suprafaţă destul de
greu. 6
Aproape oricine stă să se gândească la vietăţile
din jurul său îşi dă seama că există un Creator cu o
cunoştere infinită şi o mare putere, că nu a fost creat
în van şi că a venit pe lume cu un anumit scop. De
fapt, ca rezultat al cercetării, s-a demonstrat faptul
că până şi religiile tribale primitive credeau într-un
Creator. 7
Sunt foarte multe dovezi ce arată existenţa
şi unicitatea lui Allah. Dintre acestea, iată câteva
exemple pe care oricine le poate observa cu
uşurinţă:
Formarea, naşterea şi creşterea copilului,
faptul că deţine înţelepciune şi discernământ, şi
chiar mai important, din ce substanţe este creat şi
ce devine...
Fulgerul, care provoacă în acelaşi timp
şi frică şi speranţă, curgerea din cer a apei într-o
6.
7.

Polatöz, op.cit., pag. 18-42.
Prof. Dr. Günay Tümer, art. “Religia”, Enciclopedia
Religioasă Islamică, İstanbul 1994, IX, 315-317.
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manieră bine coordonată şi prin aceasta reînvierea
solurilor moarte...
Sistemul foarte precis în care stau cerurile şi
pământul şi crearea între ele a nenumărate vietăţi...
Vânturile care bat, vestind ploile,
adâncimea norilor, formarea lacurilor şi a mărilor,
plutirea navelor cu o greutate brută de mii de
tone, portavioanele, mici orăşele plutitoare pe care
aterizează sute de avioane... 8
Susţinerea oferită tuturor vietăţilor şi din
cer şi din pământ... 9
Hz. Mevlana zice astfel:
„Ei fiule, cum e mai bine, să crezi că cineva
a scris aceste lucruri, ori că s-au scris singure?“
(Mesnevî, c. 6, rând: 368)

„Ei, om incapabil, spune tu, casa asta s-a
realizat singură, sau a fost nevoie de un arhitect şi de
un constructor? O operă de artă frumoasă este creată
de un orb sau de un ciung, ori a fost făurită de un om
abil, cu ochi ager şi cu sentimente?“ (Mesnevî, c. 6, rând:
369-371)

„Broderii, picturi ies, conştient sau inconştient,
din mâna unui creator! Olarul face ulcioare, frământă
8.
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9.

Rûm, 20-46; Şûrâ, 29, 32; Yâsîn, 33-41; Bakara, 22. De
asemenea vezi İbrahim, 32-33; Rûm, 40, 48, 54; Fâtır, 9;
Mü’min, 61, 64, 79; Câsiye, 12; Talak, 12.
Fâtır, 3.
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lutul, îi dă formă, creează! Ulciorul poate lua formă
fără mâna olarului? Lemnul s-a refugiat în mânile
dulgherului, i s-a supus! Dacă nu ar fi fost aşa s-ar
fi tăiat singur, s-ar fi combinat cu alte lemne într-o
formă frumoasă? Hainele, cum s-ar fi creat dacă nu
ar fi trecut prin mâna unui croitor, cum s-ar fi croit,
cum s-ar fi cusut singure? Ei, persoană inteligentă,
dacă sacaua nu era în mâna aparului, cum se umplea
şi golea singură? Şi tu, în fiecare moment, te umpli
şi te goleşti! Astfel, o, om înţelept, eşti o operă de
artă.“
„O, tu, omule înţelept, în acest caz eşti pe mâna
Măreţului Creator şi Cel fără de pereche. Va veni o
zi în care perdeaua de pe ochi ţi se va ridica, dacă
taina legăturii va fi dezlegată vei înţelege că în
mâinile Creatorului intri din stare în stare.“ (Mesnevî,
c. 6, beyt: 3332-3341)

Prof. Dr. Edwin Conqlin declară: „Apariţia
existenţei şi armonia magnifică şi activitatea
universală într-un mod sistematic nu este posibil
să fie explicată doar prin coincidenţă. A pretinde
că viaţa este doar o coincidenţă este ca şi cum ai
pretinde că o enciclopedie reiese din explozia unei
tipografii oarecare.“ 10

10. Dovada lui Dumnezeu, p. 174; Prof. Dr. Vahidüddin Han,
Provocarea Islamului, pag. 129.
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2. Omul şi religia
Hâtıb bin Ebî Beltaa, îi spunea lui İskenderiye
Mukavkısı:
«–Noi te invităm la Islam ales de Allah ca
religie pentru omenire. Muhammed Mustafa nu te
invită doar pe tine, ci pe toți oamenii. Dintre toți cei
din Kureyș cu el s-au purtat cel mai dur iar evreii
s-au purtat cel mai dușmănos cu el. Cei mai apropiaţi
de el au fost însă creștinii. Așa cum Moise l-a vestit
pe Isus și Isus a vestit venirea lui Muhammed.
İnvitația noastră la Coran este similară cu invitația
ta la Biblia ce este legată de Tora. Fiecare om trebuie
să facă parte din națiunea profetului vremii sale. İar
tu faci parte din comunitatea celor educați în vremea
profetului Muhammed. Prin urmare, prin invitația
noastră de a îmbrățișa Islamul noi nu te îndepărtăm
de religia lui Isus. Dimpotrivă, îți sugerăm să faci
ceea ce este potrivit.11“
Dr. Timothy Gianotti, profesor în cadrul
Universității de Stat din Pennsylvania, după ce a
afirmat în câteva rânduri că nu a renegat creștinismul
după ce a îmbrățișat religia musulmană, ci a
considerat vechea sa religie ca o pregătire pentru cea
nouă, spune că Islamul este cea mai cuprinzătoare
religie, care include și principiile creștinismului:
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11. Pentru textul integral al acestui lung discurs vezi İbn-i
Kesîr, el-Bidâye, IV, 266-267; İbn-i Sa’d, I, 260-261;
İbn-i Hacer, el-İsâbe, III, 530-531.
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„- Scopul Islamului este acela de a face toată
omenirea, nu doar un grup de oameni, demnă în fața
lui Allah“12.
Hadisul (Vorbele Profetului) care demonstrează
că tații profeților sunt frați13 indică faptul că religiile
adevărate au la bază principii comune. Adică
adevărata religie a păstrat principiile credinței de la
primul până la ultimul profet iar mai ales principiile
de bază ale moralei au rămas aceleași, însă a suferit
unele modificări în ceea ce privește formele de cult
și de manifestare14.
Fiind singura religie dreaptă, indubitabil are
similitudini cu celelalte religii. Spre exemplu
Islamul poruncește namazul (rugăciunea zilnică,
prosternarea). În Biblie există aceste referiri la
prosternare:
“Veniți să ne rugăm, să ne prosternăm, să
îngenunchem în fața Domnului nostru Creator.”
(Mezmurlar, 95:6)

“Iar Moise și Harun și-au plecat fețele.”
(Sayılar, 16:20-22)
12. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Noi vieți, I, 15.
13. Profetul lui Allah a poruncit astfel:
„Eu sunt cel mai apropiat de poporul fiului Mariei. Mamele Profeților sunt diferite, pe când tații sut frați. Între
mine și fiul Mariei numai este niciun Profet.“ (Buhârî,
Enbiyâ, 48; Müslim, Fedâil 145)
14. Prof. Dr. Ö. F. Harman, art. “İslam”, DİA, XXIII, 3.
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“Moise cu grabă s-a închinat și s-a prosternat.”
(Çıkış, 34:8)

“Isus, cu fața la pământ… s-a rugat.”

(Matta,

26:39)

“Și ucenicii au căzut cu fețele la pământ…”
(Matta, 17:6)
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PRIMA PARTE
CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE
ISLAMULUI

1. Are ca bază monoteismul
De fapt toate religiile mari au ca bază
monoteismul, credința că Allah este unic și ne-au
învățat că nu are seamăn sau partener. Hz Ibrahim,
a început povestirile unicității (tevhid) cu tatăl său
Âzer15. În iudaism cea mai de bază ideologie este
cea a unicității Domnului. Potrivit Tora, primul om
și copiii lui, Noe16, Ibrahim, Ishak, Yakub și Yusuf
au fost invitați la Allah. În cele zece porunci date
lui Moise și în alte versete din Tora se menționează
unicitatea lui Allah. În psaltirile coborâte lui David
sunt cele mai multe rugăciuni pentru un Dumnezeu
unic17. Și Isus a spus că primul ordin a fost ca Allah
(Dumnezeu) să nu fie asociat18.
Comparațiile extreme ale Domnului cu omul în
Iudaism; Iubirea excesivă în Creștinism, când Iisus
15.
16.
17.
18.

Kur’ân-ı Kerîm, Sura Meryem, 42-47.
Tekvîn, 1:26-28; 4:26; 6:9.
Çıkış, 20:2-3; Tensiye, 6:4-5.
Markos, 12:28-29.
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care era incomplet a fost ridicat la rangul de sfânt, au
pus problema ca de la unicitate să se ducă ideea la
asociere. De aceea Islamul a redus acest lucru care
a intervenit în timp în credința unicității, și a invitat
iudeii și creștinii la o unire sub credința unicității19.
Chiar și dovezile logice şi cosmice arată că acest
Creator este unic. În Coranul cel Sfânt trece astfel:
“Allah nu a adoptat; Împreună cu El nu
există altul. Dacă ar fi fost astfel fiecare zeu ar fi
oferit putere celui creat de el și astfel cu siguranță
unii din ei intrau în concurență (încercau să fie
mai presus). Allah este mai presus de ce pot gândi
ei (politeiștii).“ (Mü’minûn, 91)
“Dacă s-ar fi aflat pe pământ sau în ceruri
alt zeu în afară de El, cerul și pământul (ordinea
lor) s-ar fi stricat cu siguranță. Astfel că Allah
19. Âl-i İmrân, 64. Prof. Dr. Ö. F. Harman, art.“İslam”, DİA,
XXIII, 4.
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Pavlus, care a prezentat pentru prima oară
credința trinitară, în momentul în care a fost
amenințat de evrei a fugit spre nord și a început
pregătirile pentru Creștinismul bazat pe Treime. Pe acea vreme mulți creștini refuzau
Treimea, dar a fost adoptată de conducătorii
greci ai căror religie se baza pe mai multe
zeități, în special în Bizanț. Fred Reed, în cartea sa „Shattered Images“ povestește în detaliu transformarea Creștinismului din religie
monoteistă în crez în Treime.
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care este Stăpân pe tărâmuri, este mai presus de
atributele adaptate de ei.“ (Enbiyâ, 22)
Este indispensabil ca El să fie unicul Creator,
pentru că mai mulți Creatori sau Dumnezei ar aduce
la incapabilitate, deficituri și ar necesita atribute ca
și Cel creat de alt Creator.
În Islam, cel mai mare păcat dintre păcatele
mari, este nerecunoașterea lui Allah, punerea Lui și a
atributelor Lui în parteneriat, încercarea de a diviniza
pe altul în afară de El. Acest păcat numit “Şirk:
Asociere cu altul”, este cunoscut și sub “Ekberu’lKebâir: Păcatul cel mai mare dintre păcatele mari”.
Allah Preamăritul a caracterizat șirkul ca “cea mai
mare cruzime, nedreptate“, “ defăimare cu păcat
mare“20. Allah Preamăritul, deși iartă alte păcate în
cazul căirii, a spus că nu va ierta pe cel care moare
înainte de a se pocăi21 după ce a asociat pe altul cu
El. Într-un verset trece astfel:
“ Vi s-a revelat ție și acelora de dinaintea
ta: “De vei face asociați lui Allah, vor fi în zadar
faptele tale și vei fi tu printre aceia care pierd!»„
(Zümer, 65)

Singura cale de a scăpa de păcatul numit
șirk este cea de îndreptare spre Tevhid (unicitate/
monoteism).
20. Lokmân, 13; Nisâ, 48.
21. Nisâ, 48, 116.
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2. Este o religie înnăscută, nu contravine
logicii
Islamul care se adresează omenirii, regulile
lui de bază nu sunt trecătoare sau parțiale doar
pentru un ev, sunt valabile pentru toate vremurile,
sunt înnăscute și sunt aplicate pentru nevoile și
dispozițiile de după creere. Esența crezului nu este
bazată pe minuni greu de crezut, este construită pe
bază de lucruri deschise minții fiecăruia. De aceea
este în concordanță cu adevărurile științifice. Când
sunt analizate ordinele în legătură cu procedurile de
cult, se va vedea cât de logice și credibile sunt.
Deoarece gândirea este cea care separă omul de
restul ființelor, Sfântul Coran pune accent pe voință
și gândire. În cele aproape 750 de versete invită
oamenii la gândire, la cercetare și la folosirea în cel
mai bun mod a ideologiilor și a cugetărilor22.
Cei care nu au crezut în Trimis, au spus “ Aratăne o minune pentru a crede în Dumnezeul tău, să
acceptăm că ești Profet“, iar lui Allah Preamăritul
nu i-a plăcut această cerere; pentru a-i face să creadă
le-a spus să nu caute minuni, ci să privească cu
smerenie spre cer și pe pământ și să gândească.
Islamul a interzis băuturile alcoolice și drogurile
din cauză că această religie dă mare valoare cugetării,
iar acestea pun cortină pe minte. Pentru om este mai


22

22. Ayşe Sucu și ceilalți, Tineretul și religia, pag. 220.
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benefic să fie treaz, nu ajută la nimic adormirea și
beția.
Islamul, ca rezultat al bazei pe gândire, pune
în evidență numai reguli bazate pe realism. În
această religie nu există reguli care pun în dificultate
cugetarea și nu duce omul pe căi neînțelese, să
nu poată procesa lucrurile. Spre exemplu pentru
abluțiune, dacă nu există apă, sau nu se poate folosi
din motive de sănătate, se poate face abluțiune cu
pământ (nisip). Namazul se poate face nu numai
stând în picioare, dacă nu se poate, ci și din pat prin
sugestie. Dacă nu se poate ține post se poate recupera
sau da o răscumpărare. Pomana și pelerinajul sunt
obligatorii doar pentru cei care au posibilitate
materială. Un om care crede în Islam este obligat
să îl povestească în mod frumos, nu este obligat “să
islamizeze prin obligativitate“...

3. Între Allah și Credincios nu există
mediator, adică nu există Clasa
Clericilor
Înțelepții Islamului au spus că “Drumul care
duce spre Allah este prin obiceiurile aspirate de
creaturi“. Adică fiecare om este liber să facă legătura
proprie direct cu Allah. Fiecare om poate să ceară
iertare și să se roage la Allah prin rugăciuni și
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obiceiuri. Cu siguranță Îl va găsi atunci când se va
îndrepta spre El cu sufletul.
Allah Preamăritul învață des oamenii la
rugăciuni și căire. Dă de veste că iertarea vine fără
întârziere și de aceea rugile sunt ascultate și păcatele
iertate. Doar Allah poate asculta rugăciunile și ierta
păcatele. Pentru că El este singura Putere Absolută.
Nicio creatură nu poate folosi autoritatea lui Allah.
A vedea aceste puteri la altă ființă în afară de El se
încadrează păcatului “şirk” (asociere).
Problemele sufletești sunt extrem de serioase
și sensibile. Este greșită acționarea fără atenție,
atribuirea unei autorități a lui Allah altei creaturi și
diminuarea ei, invocând mânia divină. Trimisul lui
Allah povestește despre acest fapt în felul următor:
“În Israelul antic erau doi oameni care urmau
căi total diferite: unul era păcătos, celălalt foarte
harnic în cult. Cel credincios îl vede pe celălalt
păcătuind, și îi tot spunea «Renunță la această
păcătuire!». Într-o zi l-a văzut iar păcătuind și l-a
dojenit spunând «Renunță». Celălalt:
«–Lasă-mă doar cu Domnul meu! Ai fost
trimis pe capul meu ca și paznic?» a spus el.
Credinciosul:
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«–Jur că nu te va ierta Allah!» Sau : «Allah nu
te va accepta în Rai!» a zis.
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După un timp au trecut amândoi în lumea
cealaltă și au ajuns amândoi în fața Creatorului
Lumilor. Allah Preamăritul spuse celui harnic în
cult:
«–Tu știi, (cu siguranță cum mă voi comporta
cu robii mei) știi sigur sau ești stăpân pe autoritatea
sau atribuția Mea?».
Întorcându-se către păcătos:
«–Du-te, cu Voia Mea intră în Rai!» spuse.
Pentru celălalt:
«–Pe acesta duceți-l în Iad!» a poruncit.”
După povestirile lui Ahmed bin Hanbel Trimisul
lui Allah și-a completat spusele astfel:
„Jur pe numele lui Allah cel care are puterea
absolută că omul a spus ceva greșit care a atras
furia Lui, și a făcut să piară și lumea lui trecătoare
și a pierdut și fericirea pe lumea cealaltă.” (Ebû Dâvûd,
Edeb 43/4901; Ahmed, II, 323. krş. Müslim, Birr, 137)

De aici nu trebuie să tragem concluzia pripită
cum că a face păcat este acceptat. Trebuie să fim atenți
la cât de greșit se poate acționa când se vorbește fără
știință despre Allah și când avem cugetări greșite.
La Bătălia de la Uhud Trimisul era într-o
situație grea. Armata era împrăștiată, era rănit la
frunte și dinții îi fuseseră sparți. În cadrul acestor
greutăți, la un moment dat a întrebat:
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„Cum poate scăpa un popor care se comportă
astfel cu Profetul trimis de Divinitate?!”. Allah
Preamăritul a spus astfel:
„Nu ai nicio treabă în această privință: Dacă
Allah vrea le poate acorda iertare păcatelor
acordându-le căință, dacă vrea îi pedepsește
pentru cruzimea de care au dat dovadă.” (Âl-i
İmrân, 128) (Buhârî, Meğâzî, 21; Tirmizî, Tefsîr, 3/3002-3003)

Un beduin a fost prins și dus Profetului ca și
prizonier. Beduinul:
„Allah, mă îndrept către tine și mă căiesc la Tine,
nu lui Muhammed“ spuse. Peste aceste vorbe Trimisul:
„–A recunoscut divinitatea (a dat crezare),
eliberați-l!” porunci el. (Ahmed, III, 435; Hâkim, IV,
284/7654; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, no: 1727; Münâvî, Feyz, no: 5423)

În legătură cu această temă trebuie acordată
mare atenție vorbelor lui Iisus:
„...Nu vă uitați la păcatele oamenilor ca și cum
ați fi Dumnezei. Priviți păcatele voastre cum i se
potrivește unui credincios23.” (Muvatta’, Kelâm, 8; İbn-i
Ebî Şeybe, VI, 340/31879)
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23. În oraşul Muvatta din Munteka se spune astfel: nu
semnifică nimic ca omul să se uite la păcatele altora. Nici
nu le poate ierta, nici nu le poate da o pedeapsă. Păcatele
interzise a fi făcute le poate vedea doar Allah cel Mântuitor.
Dacă doreşte, le poate ierta sau le poate da pedepse. Ceea
ce îi este bine unui rob este ca el să se uite la păcatele sale
şi să încerce să le îndrepte şi să îşi ceară iertare.
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În Islam nu este nevoie de un cleric pentru
rugăciune, obicei de cult sau logodnă. Fiecare
musulman este obligat să-şi însușească cunoștințe
religioase cât pentru el. Când oamenii se adună
să facă Namaz împreună, aleg dintre ei pe cel mai
înțelept și virtuos pentru a-i îndruma în timpul rugii.
Înțelepții Islamului sunt însărcinați doar să îi învețe și
să le explice celorlalți regulile religiei, să ilumineze
calea oamenilor prin cuvântări și sfaturi. În afară de
asta nu au dreptul să intre între credincios și Allah,
să le ierte păcatele sau să le accepte rugăciunile.

4. Lumea-Viața de Apoi, au făcut balanța
Fond-Înțeles
Islamul pune un mare accent pe moderație și
echilibru. Nu neglijează o parte dând greutate alteia.
Având în vedere că ambele părți au fost create de
Allah și că fiecare avea nevoie de asta, nu este corect
să neglijeze o parte. Este necesar să se dea importanță
în mod egal și să fie dată valoarea meritată fiecăruia.
Când este privit din acest unghi, lumea aceasta
este un capital pentru a câștiga Lumea de Apoi și
este considerată o binecuvântare. Trebuie folosită
pe calea Voinței lui Allah. Lumea de Apoi este de
fapt țelul și nu trebuie uitat acest fapt. Nu ajunge
cugetarea clericilor care duce cu gândul numai la
priviri seculare care o duc spre lumea trecătoare.
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Ambele trebuie împreunate, emise într-o unitate care
duce la echilibru sensibil. Exemplul poate fi astfel:
Trimisul lui Allah, în primele zile în care a venit
la Medina, a declarat “frăție“ între musulmani și
făcuse frate pe fiecare dintre Refugiat și Rezident din
Mekka și Medina. Această instituire a frăției, în afara
faptului că a dus la beneficii, a dus și la câștigarea
lumii vii și a Celei de Apoi împreună. Frații, când
se trezeau, unul se ducea lângă Profet iar celălalt la
muncă. Cel care petrecea ziua alături de Profet seara
îi transmitea cunoștințele acumulate celuilalt. Ziua
următoare se schimbau rolurile. (Buhârî, Mezâlim, 25;
Müslim, Tahâret, 17)

Când vine vorba de suflet și corp, acestea
compun cele două părți ale omului. Chiar dacă
sufletul este cel care contează și este nemuritor, corpul
reprezintă mijlocul de locomoție. Se poate realiza
ceva important doar când sunt împreună. Astfel că
nu este corect să dăm importanță doar sufletului și să
deteriorăm trupul. După spusele Profetului omul va
da prima dată socoteala în legătură cu ce a făcut cu
sănătatea lui24.
Islamul a ordonat să fie un echilibru în obiceiurile
de cult precum rugăciunile zilnice, postul şi pomana,
nu a îngreunat cultul cu obiceiuri plictisitoare25. Spre
exemplu în domeniul dării se spune astfel:
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24. Tirmizî, Kıyamet, 1/2417.
25. vezi Buhârî, Savm 55, 56, 57, Teheccüd 7, Enbiyâ 37,
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“Aceia care, când cheltuiesc, nu sunt nici
risipitori nici zgârciți, ci fac aceasta cu mãsurã.”
(Furkân, 67)

Musulmanii nu duc o politică extremă, urmăresc
un drum ce duce la echilibru. Pentru asta, Allah
Preamăritul spune:
“Astfel Noi am fãcut din voi o comunitate
cumpãtatã...” (Bakara, 143)

5. Promovează ştiinţa
Până în ziua de azi Islamul nu s-a confruntat sau
a negat ştiinţa. Islamul, lăsând deoparte interzicerea
cercetării, a ordonat strict ca musulmanii să
cerceteze şi să înveţe26. Pe de altă parte ştiinţa nu a
contravenit Islamului ci a întărit credinţa în regulile
Lui, şi a găsit încontinuu dovezi adeveritoare. De
ce ar contraveni? Ştiinţa încearcă să găsească reguli
impuse pentru creaturile lui Allah. Şi Islamul este o
religie trimisă de Allah şi este păstrată şi în zilele
noastre într-o formă originală, neschimbată. De aici
putem înţelege că Islamul şi ştiinţa au aceeaşi sursă.
Adică: aceeaşi sursă, două râuri diferite. Pe măsură
ce ştiinţa înaintează, în aceeaşi măsură sunt învăţate
şi regulile şi atribuţiile lui Allah. Din această cauză
Nikâh 1, 89; Müslim, Sıyâm 181-193; Ebû Dâvûd, Savm,
55/2428.
26. İbn-i Mâce, Mukaddime, 17.
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ştiinţa este o parte a Islamului ce nu poate fi dată la
o parte.
Multe dovezi stau la baza credinţei că Allah
Preamăritul este stăpân al ştiinţei într-un mod evident
şi foarte deschis. Robul trebuie să fie încontinuu în
căutarea ştiinţei date de la Allah. Pe de altă parte,
sunt disponibile multe versete care încurajează
oamenii să cerceteze ştiinţific. Să prezentăm o parte
din ele:
Prima poruncă a lui Allah pentru Profet a fost
“Citeşte!“. În urma acestei porunci atenţia a fost
îndreptată asupra Creaţiei şi omul a fost încurajat să
cerceteze. Pe urmă a fost dată iar porunca “Citeşte“
Creatorul a învăţat oamenii pe calea creionului şi
le-a explicat ceea ce nu ştiau, s-a arătat că este stăpân
al cunoştinţelor şi a spus că acei credincioşi care
cercetează şi învaţă şi devin înţelepţi vor avea multe
beneficii pe ambele lumi. (Alâk, 1-5)
În următoarele versete coborâte au fost
făcute jurăminte pe creion şi ce scrie el, pe carte
- şi cuvântul carte este trecut de foarte multe ori în
Coran - s-a pomenit de ştiinţă, înţelepţi, de învăţare,
a fost lăudată contemplarea şi gândirea27. De aceea
citirea, scrisul, educaţia, învăţătura, contemplarea
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27. Kalem, 1; Zuhruf, 2; Duhân, 2; Lokman, 27; Nisâ, 127;
Zümer, 1; Mü’min, 2, 67; Bakara, 2, 164, 266; Âl-i İmrân,
118; En’âm, 32, 50; Rûm, 8; Yâsîn, 68; Câsiye, 13…
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sau gândirea au devenit părţi ale caracterului acestei
religii.
Allah Preamăritul spune:
„Allah mãrturisește cã nu existã altã
divinitate în afarã de El. Și îngerii și cei înzestrați
cu științã [mãrturisesc] cu dreptate cã: „Nu existã
alt Dumnezeu în afară de El.” (Âl-i İmrân, 18)
În acest verset au fost pomeniţi cei înzestraţi
(înţelepţi) alături de îngeri. Ce altă onoare mai mare
se poate cunoaşte?
„Și spune: „Doamne,
știinţa.” (Tâhâ, 114)

sporește-mi

mie

„… Întrebați-i pe oamenii Cãrții , dacã voi
nu știți!!” (Enbiyâ, 7)
„Și printre aceștia sunt unii care vor crede
în ea și numai necredincioșii tãgãduiesc semnele
Noastre.” (Ankebût, 43)
„O, voi cei care credeți! Când vi se spune
vouã: „Faceți loc în adunãri!”, atunci faceți voi
loc și vã va face și Allah vouã loc [în Paradis]!.”
(Mücâdele, 11)

Profetul spune astfel:
„Dacă cineva iese la drum pentru cunoaştere,
Allah îl va îndrepta pe unul din drumurile ce vor duce
în Rai. Dacă îngerii vor plăcea ce vrea acel om să
înveţe ei îşi vor deschide aripile asupra lui. Şi toate
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vieţuitoarele vor fi îngăduitoare şi respectuoase cu
acel om, până şi peştii de sub apă vor fi martori în
faţa lui Allah. Avantajul şi strălucirea învăţatului va
putea fi comparată cu strălucirea Lunii pline faţă de
celelalte stele. Înţelepţii sunt moştenitorii Profetului.
Profeţii nu lasă în urmă aur sau bogăţii; ei lasă
moşteniri ale cunoaşterii. Cine va moşteni acestea,
va fi cel mai bogat.“ (Ebû Dâvûd, İlim, 1/3641; Tirmizî, İlim,
19/2682. Bkz. Buhârî, İlim, 10; İbn-i Mâce, Mukaddime, 17)

„Cea mai mare pomană făcută de un musulman
este să transmită altuia cunoştinţele acumulate de
el.“ (İbn-i Mâce, Mukaddime, 20)
„...ce bucurie pe cei care stau pe lângă Ştiinţă
şi oamenii de înțelepciune şi stau deoparte de cei
care păcătuiesc!“ (Ebû Nuaym, Hilye, III, 202-203)
“Sunt şapte lucruri care îl urmăresc pe
un credincios până şi în mormânt: Cunoştinţa
transmisă, apa scursă, fântâna săpată, pomul sădit,
geamia construită de el, Operele scrise, lăsate să
fie citite în urmă, şi copilul demn de el care să îl
pomenească după moarte.“ (Beyhakî, Şuab, III, 248;
Heysemî, I, 167)

„Credinciosul, până când nu ajunge în Rai nu se
va sătura de posibilitatea de a acumula cunoştinţe.“
(Tirmizî, Înţelepciune, 19/2686)
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Companionii care ştiau deja să scrie şi să
citească au primit de la Trimisul lui Allah misiunea
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de a-i învăţa pe cei din Medina. Abdullah bin Saîd,
Ubâde bin Sâmit, Hafsa bint-i Ömer, Şifâ bint-i
Abdullah erau printre cei care primiseră această
misiune. (Introducere în Islam –Cunoştinţa Islamului pentru
tineri-, pag. 109)

Unul dintre marii înţelepţi ai Islamului, Fudayl
bin Iyâz relatează:
„Înţeleptul, adică cel care vorbeşte prin cunoştinţa
lui, este pomenit în Ceruri ca şi «Măreţul»“ (Tirmizî,
İlim, 19/2685)

Din această cauză musulmanii au îmbrăţişat în
cult cercetarea ştiinţifică. A crescut rata de citirescriere. Credincioşii şi generaţiile lor au călătorit
luni întregi în căutarea ştiinţei şi înţelepciunii, au
rămas ani întregi printre străini.
İkrime, cel care l-a eliberat pe İbn-i Abbâs
relatează astfel:
„Abdullah bin Abbâs ne-a spus mie şi fiului lui,
Ali:
“–Duceţi-vă la Ebu Saîd şi ascultaţi vorbele
Profetului de la el!“ ne-am dus la Ebu Saîd. El uda
şi îngrijea grădinile lui împreună cu fratele său. În
momentul în care ne-a văzut a venit şi a stat lângă
noi, după care a început să povestească...“ (Vezi.
Buhârî, Salât, 63; jihâd, 17)
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Hz. Hasan, nepotul Profetului, îşi aduna nepoţii
şi copiii lui şi le povestea astfel:
„Copiii mei! Nepoţilor! Acum sunteţi cei mici
ai oamenilor de acum dar în viitor puteţi fi cei mari
ai celorlalţi oameni în vremurile ce urmează. Atunci
e imperativ să deveniţi înţelepţi! Şi cine nu poate
asimila învăţămintele acumulate să le scrie şi să le
aibă mereu în casă!“ (Dârimî, Mukaddime, 43/517)
Musulmanii au construit lângă geamiile făcute
în oraşele cucerite şcoli, biblioteci, băi şi cantine. În
aceste şcoli, în afară de cunoştinţe de religie, învăţau şi
medicină, geografie, matematică, astronomie. Pentru
că rugăciunile şi postul se făceau după anumite ore,
zile şi poziţii geografice care necesitau cunoştinţe de
astronomie, geografie; pentru împărţirea pomenilor şi
a moştenirilor era nevoie de o matematică avansată.
Şi pentru a cerceta vremurile pomenite în Coran era
nevoie de cunoştinţe în istorie sau a geografie. Din
această cauză musulmanii s-au ocupat cu fel de fel de
ştiinţe pentru a-şi însuşi diverse cunoştinţe necesare
în orice domeniu. 28
Serviciile Musulmanilor pentru Înţelepciune
De-a lungul istoriei în diferite locuri au
sălăşluit diferite civilizaţii şi s-au dezvoltat pe baza
cunoştinţelor asimilate şi transmise una alteia. Astfel
ştiinţa a putut avansa prin serviciile aduse de către
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28. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Introducere în Islam, pag. 243264.
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diferitele culturi şi civilizaţii. Şi musulmanii au
învăţat de la aceste civilizaţii, le-au scos în evidenţă
cu mare atenţie şi au contribuit la dezvoltarea ştiinţei
şi civilizaţiei prin cunoştinţele acumulate. Robert
Briffault spune astfel:
„În orice avansare în diferite domenii ale
Europei, Islamul a avut în mod clar un rol important
care a fost simţit în mare măsură.“ 29
Profetul, care a încurajat musulmanii pe drumul
acesta:
„Înţelepciunea, este comoara credinciosului,
este cel mai îndreptăţit să o însuşească oriunde o
găseşte“30 spune într-un hadis. Musulmanii care au
fost crescuţi după acest hadis, s-au întrecut pentru
a acumula cunoştinţele moştenite de la oamenii
dinaintea lor. După o perioadă cele mai importante
cărţi ai celor mai mari înţelepţi au curs către ţările
musulmane. Prima dată au fost traduse în arabă, după
care au fost acceptate şi greşelile au fost corectate,
pe urmă au făcut completări esenţiale rescriindu-le.
Spre exemplu cea mai importantă carte de anatomiei
a vremii ei, Cartea de Anatomie a lui Galen a fost
tradusă de către învăţaţii Islamului, a fost acceptată
aşa cum era, s-au făcut cercetări asupra ei şi după
ce au fost scoase greşelile din ea a fost acceptată şi
dezvoltată.
29. Robert Briffault, Crearea umanității, p. 190.
30. Tirmizî, İlim, 19/2687; İbn-i Mâce, Zühd, 15.


35

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
Emir Çelebi, în opera sa Enmûzecü’t-Tıp,
spune că nu este corect să transmiţi cunoştinţele
altuia fără să adaugi ceva folositor şi corect operei
unui alt scriitor şi că cel care scrie ceva după
altcineva trebuie să îşi expună părerile şi concluziile
în cartea scrisă. Spre exemplu, cantitatea doctoriei
numită skamonessa (iarba mahmudiei) diferă din
cauze climatice, din cauza locului unde a crescut;
nu este corect să se folosească exact cum scrie în
cartea lu Ibn-i Sîna numită Kanun (Lege) şi că pe
de altă parte skamonessa din Antakya nu poate fi
administrată la aceeaşi cantitate cu skamonessa din
Basra a Istanbulului. (Şaban Döğen, Enciclopedia Înţelepţilor
Musulmani, Pag. 132)

După cum se poate observa, legătura
musulmanilor cu ştiinţa nu este întâmplătoare, ci
este extrem de conştientă şi eficientă.
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Musulmanii au început cercetările astronomice
în anul 800 d.Hr. cu Ahmed en-Nihâvendi. După
aceea au construit observatoare mari. Au dezvoltat
astrolaboratoarele şi au măsurat înălţimea Soarelui,
Lunii, stelelor şi altor planete, timpul, înălţimea
munţilor şi adâncimea fântânilor. Ca şi concluzie a
cercetărilor au fost notate cunoştinţele acumulate
şi au fost făcute noi cataloage ale stelelor. Au fost
descoperite noi stele, noua măsură ecliptică, s-a
observat mişcarea soarelui, s-a corelat cu stelele
stătătoare, şi s-au acumulat noi cunoştinţe importante
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în legătură cu mişcarea celorlalte planete. Musulmanii
au folosit metode noi pentru calculele matematice în
astronomie. În locul „calculului chiriş“ s-a folosit
trigonometria şi folosindu-se „calculul sinusurilor“
s-a ajuns la măsurători mai exacte. Şi în tehnicile de
calcul a mişcărilor celorlalte planete au ajuns la o
perfecţiune mult peste cele care erau înainte31.
Musulmanii, făcând descoperiri în materii
ca geologia, minerologia, botanica, zoologia,
matematica, fizica, chimia, medicina, farmacia şi
multe alte domenii, au contribuit la dezvoltarea lor
fructuoasă. Spre exemplu Sînâ (980-1037) este un
înțelept mare care a fost pionierul descoperirilor
pentru cercetătorii europeni. Cartea de medicină
el-Kânûn fi’t-tıp a fost predată 600 de ani în
universitățile europene. Primul care a menționat de
funcțiile stratelor retinei a fost İbn-i Rüşd (11261198) . Cartea Tezkiretü’l-Kehhâlîn scrisă de Ali bin
Isa în sec. XI pe cercetare asupra ochilor a rămas ca
o carte unică în domeniul ei și a fost tradusă în latină,
germană, franceză. Ammâr bin Ali (sec. XI) a făcut
operație pe ochi acum 9 secole și a fost primul care a
spus cum se scoate cataracta în opera sa intitulată elMüntehab fî ilâci’l-ayn. Această carte a fost tradusă
în limbi cum ar fi latina, germana.
31. Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr, Știința și Islamul, pag.
113-134.
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İbn-i Heysem (Alhazen) (965-1051) , marele
fizician care a fondat cercetarea opticii, a descoperit
ochelarii. Ali bin Abbâs (994) a făcut operație de
cancer demnă de tehnicile moderne din secolul
nostru. Cartea lui, Kitâbu’l-Melikî, este studiată și
astăzi cu mare curiozitate. Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî
(963-1013) a adus operațiile la stadiul de știință de
sine stătătoare, a desenat 200 de instrumente pentru
operație și a explicat funcția fiecăruia în opera
intitulată Tasrîf. Cel care a descoperit circulația
mică a sângelui a fost İbnü’n-Nefîs și a explicat asta
în detaliu în cartea lui İbn-i Sînâ Kânûn. Măria sa
Akşemseddin (1389-1459) a menționat pentru prima
dată termenul de microbi în cartea sa Maddetü’lhayât.
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Cel care a folosit pentru prima data cifra zero
a fost Hârizmî (780-850), și a pus bazele științei
algebrei în cartea el-Cebr și’l-Mukâbel. Fii lui
Moise (sec.IX) au măsurat cu o mică marjă de
eroare circumferința Globului. Bîrûnî (973-1051),
care a făcut mari descoperiri în diverse domenii, a
dovedit că Pământul se învârte și în jurul propriei
axe și în jurul Soarelui; în orașul Nendene din
India, în concluzia cercetărilor sale a reușit să
măsoare diametrul Pământului. Legea pusă de el în
acest domeniu a fost cunoscută ca “Legea Bîrûnî“
în Europa. Battânî (Albategni), a calculat cu o
diferență de 24 de secunde „anul Soarelui“. Primul
zbor a fost încercat de İsmail Cevherî (950-1010).
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Pionieratul avionului l-a făcut İbn-i Firnâs în 880.
Folosind pene de pasăre și material textil a reușit să
stea în aer și a aterizat prin planare. Râzî a menționat
pentru prima dată despre atracția gravitațională.
Cristofor Columb (1446-1506) a recunoscut că a
aflat de existența Americii din scrierile musulmanilor,
în special din cartea scrisă de İbn-i Rüşd (11261198). İdrisî (1100-1166), cu 8 secole în urmă, a
putut desena hărți care se aseamănă celor din zilele
noastre. Dineverî (v. 895) a scris enciclopedia
botanică de șase volume numită Kitâbu’n-nebât. În
această operă nu s-a limitat la a povesti doar despre
exteriorul plantelor, în același timp a descris modul
lor de hrănire, funcțiile lor medicinale, face referiri
despre ecologia lor și le clasifică. Câhız (v. 869) a
lăsat o carte de șapte volume despre viața animalelor
numită Kitâbü’l-hayevân32.
32. În această temă, se mai pot consulta următoarele opere:
Prof. Dr. Fuat Sezgin, Știință și tehnică în Islam I-V,
Frankfurt, 2004 (Știință și tehnică în Islam I-V, Ankara
2007) și celelalte cărți ale sale; Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr, Știința Islamică, Studiu Ilustrat, World of
Islam Festival Pub. Co. Ltf., England, 1976 (Islamul și
știința, İstanbul 1989); Dr. Sigrid Hunke, Allahs Sone
über dem Abendland-Unser Arabischen Erbe, Germany
1960 (Soarele Islamului, răsărit asupra Europei, İstanbul
1991); Prof. Dr. M. Hamîdullah, Introducere în Islam,
pag. 243-264; http://www.1001inventions.com; Carra
de Vaux, Les Penseure de l’Islam, Paris 1923; Avicenne,
Paris 1900; Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Istoria științei
și tehnologiei în Islam, Ankara 1985; Ahmet Gürkan,
Modernizarea Veșmintelor în Cultura Islamică, İstanbul
1969.
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Acestea sunt doar câteva exemple. Dacă s-ar
cerceta operele oferite se vor observa serviciile
aduse de musulmani în domeniul științei.
Musulmanii au făcut cercetări în diferite
domenii pentru a-L cunoaște pe Allah, pentru a-I
câștiga aprobarea și pentru a face serviciu omenirii.
De aceea, aşa cum s-au ferit să facă cercetări inutile,
s-au ferit să facă rău oamenilor prin descoperirile
făcute. La vremea lui, Sultanul Mütevekkil, a cerut
de la Huneyn bin İshak să îi pregătească o otravă
dușmanului său. Huneyn era un învățat care era în
stare să facă cea mai puternică otravă. Dar a refuzat
deși a fost închis în temniță:
“Religia mea îndrumă ca și dușmanilor să le
facem bine. Şi meseria mea este menită să facă bine
oamenilor, să îi îngrijească cu doctorii redându-le
sănătatea, nu să îi omoare“ a spus. (Şaban Döğen, a.g.e,
pag. 132)

Cat Stevens spune astfel:
“Cercetările Occidentale fac referire la omenire
doar o foarte mică parte. Restul rămas este doar
pentru a face ca o anumită parte să fie superioară
celeilalte părți. Dacă rezultatele cercetărilor din ziua
de azi aduc rezolvări problemelor omului în procent
de 5%, 95% sunt doar în direcție de amenințare...“
(Convorbiri despre Islam, pag. 39)
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6. Dreptatea este deasupra oricărui lucru
Allah Preamăritul reprezintă dreptatea absolută.
Nu realizează nici cea mai mică suferință. Unul
dintre atributele lui frumoase (cele 99, Esma-ul
husna), este cea care are ca înțeles dreptatea absolută
el-Adl33. De aceea cere și de la credincioși dreptate
în orice domeniu. Allah Preamăritul spune:
„O, voi cei care credeți! Fiți fãptuitori
neclintiți ai dreptãții, martori înaintea lui Allah,
chiar împotriva voastrã, împotriva pãrinților și
rudelor voastre fie bogate sau sãrace …” (Nisâ,
135)

Trimisul lui Allah a poruncit ca omul să fie just
și atunci când este supărat și atunci când este calm
și a promis beneficii tuturor celor care se comportă
drept34.
Islamul a poruncit credincioșilor să fie drepți
chiar și în acțiunile împotriva dușmanilor:
„O, voi cei care credeți! Fiți statornici fațã
de Allah și martori drepți! Sã nu vã împingã
ura împotriva unui neam sã nu fiți drepți! Fiți
drepți, cãci aceasta este o caracteristică potrivită
cultului...” (Mâide, 8)
Süheyl bin Amr era oratorul celor din Kureyș.
Într-o vreme în care cuvântul era transmis mai rapid
33. Tirmizî, Deavât, 82/3507.
34. Heysemî, I, 90; Ebû Nuaym, Hilye, II, 343; VI, 268-9.
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decât se permitea, vorbea mereu în defavoarea
Islamului și ațâța oamenii. Acest ins a căzut prizonier
la Bătălia de la Gazve. Hz. Ömer:
„–Ei Profetule! Permite-ne să îi scoatem dinții
din față a lui Süheyl ca să îi iasă limba pe afară! Să
nu mai vorbească în defavoarea ta și a Islamului
nicăieri și niciodată!” spuse. Trimisul lui Allah:
„–Lasă-l, ei, Omer! Nu îi pot deteriora astfel
corpul. Dacă aș face așa ceva, deși sunt Profet,
Allah îmi va face la fel...“ a spus. (İbn-i Hişâm, II, 293)
Trimisul lui Allah, când a auzit că în timpul
asediului Hayber musulmanii au deteriorat animalele
și merindele celeilalte părți, s-a supărat foarte mult
și a interzis cu strictețe acest lucru. (Ebû Dâvûd, Harâc,
31-33/3050)

În Islam dialectica principală sau conflictul este
între oamenii fărădelegilor sau cei care susțineau
cruzimea și cei care apără dreptatea, cei drepți.
În Coranul cel Sfânt este versetul “nu există
dușmănie în afara celor cruzi“35. Un om care
respectă drepturile omului, fie el musulman sau de
altă religie, este posibil să conviețuiască alături de
musulmani. Dar, dacă un musulman face rău și dă
dovadă de cruzime, este o datorie să fie oprit de la
faptele lui. De aceea diferența dintre noi și ei se face
doar prin balanța dreptate-fărădelege36.


42

35. Bakara, 192.
36. Prof. Dr. Recep Şentürk, Drepturile omului și Islamul,
pag. 22.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ISLAMULUI



�������

Un exemplu al nivelului de dreptate la care
au ajuns musulmanii este următorul: Musulmanii
luaseră în conducere orașul Humus. Și, pentru că îi
apărau pe cei de acolo, luau un anumit impozit foarte
accesibil. În acest timp Herakle, regele Bizanțului,
a mărșăluit împotriva musulmanilor. Musulmanii
aflând că sunt cu mult depășiți numeric au fost
îngrijorați. Au înapoiat impozitele plătite de cei din
Humus și le-au spus:
„–Nu vom fi capabili să vă apărăm deoarece ne
confruntăm cu un atac foarte impunător. De acum
sunteți liberi să faceți treburile voastre, puteți să vă
mișcați cum vreți“. Poporul din Humus:
„–Jurăm că sub conducerea voastră este mult
mai plăcut decât sub conducerea dinainte care era
împrăștiată și nesigură. Vom apăra Humus împreună
cu guvernatorul vostru“ au răspuns ei. Și evreii:
„–Jurăm pe Tora că până nu ne învinge și nu ne
termină pe toți, guvernatorul lui Herakle nu va intra
în orașul Humus“. Au încuiat porțile și au asigurat
apărarea împotriva dușmanului. Și în celelalte orașe
care au fost sub asediu, creștinii și evreii au făcut la
fel și:
“–Dacă grecii și aliații lor vor învinge
musulmanii ne vom întoarce iar la era cruzimii și am
trage mari ponoase. Am vrea ca musulmanii să fie
învingători și să se reia relațiile din trecut și noi să
fim alături de ei!“ au spus. Când Allah Preamăritul a


43

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
oferit victoria musulmanilor și grecii au fost învinși
grav, au deschis porţile orașelor musulmanilor, au
organizat spectacole și au plătit impozitele37.

7. Este o religie universală
Islamul invită oamenii și ginii sub aceeași
umbrelă. Fiecare om - fără diferență de rasă, culoare,
sex, locul unde trăiește - poate deveni musulman. În
Islam totul se adresează doar către două categorii
prin drepturi și obligații, adică cei credincioși și cei
necredincioși38.
Nu este logic ca o religie să fie trimisă unei
mâini de oameni, un sistem perfect din punct de
vedere al liniștii și mărturiei, trimis de Allah, și nu
tuturor oamenilor. Acest lucru nu ar cădea bine nici
atributelor Cel cu Compasiune și Cel Milostiv ale lui
Allah. Trimisul lui Allah spune astfel:
“ Cel care arată compasiune va avea parte de
aceeași compasiune și din partea lui Allah. Arătați
compasiune celor aflați pe lumea aceasta, ca și cei
care se află în Ceruri să arate compasiune față de
voi!“ (Tirmizî, Birr, 16/1924)
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37. Belâzurî, Fütûhu’l-büldân, Beyrut 1987, pag. 187.
38. Fiecare om face parte din poporul profetului vremii sale.
Cei născuți după revelarea profeției către Trimul lui Allah,
Muhammed, face parte din poporul său. Totuși, în timp ce
unii cred în profeția sa, unii nu îi recunosc profeția.
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Acest hadis nu se referă numai la o anumită
rasă. Chiar nu se referă nici în special musulmanilor.
Se poruncește să se simtă compasiune față de toți
oamenii, animalele și necuvântătoarele.
Astfel în Coranul cel Sfânt se menționează că
Profetul a fost trimis să invite toți oamenii la Islam:
“ Spune: “O, oameni! Eu sunt pentru voi toți
Trimisul lui Allah, cãruia îi aparține împãrãția
cerurilor și a pãmântului. Nu existã altã divinitate
în afarã de El!...” (A‘râf, 158)
“ Și Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare
pentru lumi...” (Enbiyâ, 107)
Trimisul lui Allah spune astfel:
“Până la mine ceilalți profeți au fost trimiși
doar pentru popoarele lor. Dar eu am fost trimis ca
Profet pentru toți oamenii.” (Buhârî, Teyemmüm, 1)
De aceea Profetul nu a îndrumat la Islam doar
arabii, ci a invitat prin ambasadori și scrisori împărații
și regii Bizanțului, Iranului, Etiopiei, Egiptului și
altor popoare39.
39. Textele acestor scrisori se pot vedea în original expuse
la Muzeul Palatului Topkapi Istanbul. Pentru fotografii și
analize se poate consulta cartea Prof. Dr. M. Hamidullah
Șase scrisori diplomatice originale ale Profetului Islamului, Paris 1985, trad. Mehmet Yazgan, İstanbul 1998;
Profetul Islamului; el-Vesâiku’s-siyâsiyye.
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Islamul se adresează și este valabil tuturor
timpurilor și locurilor. Nu este limitat la un timp
sau o regiune anume. În consecință se pot întâlni
musulmani în orice loc din lume. În special în
anotimpul pelerinajului acești oameni, la porunca
lui Allah, se strâng în jurul Kaba și arată uniunea și
frăția făcând rugăciuni pentru Allah unicul.
Islamul are structura necesară să răspundă
tuturor nevoilor omenirii. Este un sistem de credință
care apără drepturile sufletești, fizice, personale; este
o religie care a împreunat concepte ca moartea, viața,
Dumnezeu, profet, îngeri, diavol, lume, Lumea de
Apoi, Rai, Iad, cum nu a făcut nicio altă religie.
Este de ajuns să ne amintim acest lucru pentru a
înțelege mai bine acest caz:
Coranul, la fel cum a răspuns nevoilor unui
popor pionier al Islamului format din oameni slabi și
care au fost supuși cruzimilor, a răspuns și la nevoile
morale și legale ale unui stat ce aduna popoare de
la Oceanul Atlantic la cel Pacific într-un ev în care
oamenii erau adunați sub această religie minunată.
Acest popor, a putut găsi răspunsuri la nevoi precum
credință și crez, cult, viața intimă, legi sociale și alte
nevoi în această carte40.
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40. M. Hamidullah, Istoria Coranului (introducerea cărții
Sfântul Coran), pag. 23.
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8. Oamenii sunt considerați egali
Islamul acceptă oamenii oricum ar fi ei, rasa,
religia, sexul, poporul și clanul nefiind un criteriu
de separare și îi consideră membrii aceleiași familii.
Îndrumă oamenii la relații bune reciproce și nu
face diferențe care duc la dușmănie între oameni,
susținând ideea că provin de la un singur tată și o
singură mamă. Faptul că oamenii care au provenit
din medii diferite și au constituit o comunitate,
reprezintă un test în ceea ce privește binecuvântările
primite de ei, este văzut ca o cursă pentru caritate
pentru a atinge obiective comune ale umanității și
pentru cooperare între ei41.
În Islam diferențele de superioritate între oameni
nu se fac prin rasă, culoare sau proveniență - care
nu pot fi alese de ei - ci prin hărnicia și moralitatea
de care dau dovadă în apropierea de Allah cu gradul
de pietate. Și în aceeași măsură bogăția, frumusețea,
puterea, o funcție anume sau înălțarea la anumit grad
nu pot reprezenta criterii de superioritate. Acestea
sunt binecuvântări date de Allah și trebuie răsplătite
prin slăvire și pioșenie. Fiecare binecuvântare are
și propria slavă. Testele date pe această lume sunt
asemănătoare testelor date către elevi în timpul
examenului. Niciun elev nu se laudă cu întrebările
ce i-au fost adresate, ci doar cu nota finală obținută.
Credincioșii pot vedea rezultatele obținute doar în
41. Mâide, 48; Bakara, 148.


47

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
Judecata de Apoi, folosind fructuos pe drumul lui
Allah binecuvântările și posibilitățile oferite de El
și nu are rost să se vadă superiori față de ceilalți. De
altfel acest comportament ar fi păcălire de sine.
Dintre înțelepții Islamului Ebû Hâzi spune
astfel:
“Fiecare binecuvântare care nu ne apropie de
Allah este un blestem.”
Deși Profetul a fost trimis ca îndurare pentru
lumi, a fost forțat să înștiințeze superioritatea lui întrun moment, și a spus “ل َف ْخ َر:
َ اNu există lăudare”de
42
repetate ori.
Lângă Allah, acel credincios care arată
rigurozitate poruncilor Lui, este superior celor
care nu arată aceasta43. Rasa nu este valabilă decât
corpului efemer de pe această lume. Corpul nu
reprezintă decât un înveliș al sufletului. Sufletul însă
este etern și nu are o anumită rasă. Pentru că toate
sufletele au venit de la Allah44. În Coran scrie astfel:
“O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi
dintr-un bãrbat și o muiere și v-am fãcut pe voi
popoare și triburi, pentru ca sã vã cunoașteți. Cel
mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios
dintre voi...” (Hucurât, 13)
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42. Tirmizî, Menâkıb, 1/3616; Dârimî, Mukaddime, 8.
43. Hucurât, 13.
44. Hicr, 29; Secde, 9; Sâd, 72; Enbiyâ, 91; Tahrîm, 12.
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Profetul spune:
“Cel pe care l-a lăsat în urmă fapta nu îl va
trece în față originea.” (Müslim, Zikir, 38; İbn-i Mâce,
Mukaddime, 17)

Profetul, după ce Mekka a fost cucerită, a
cuvântat astfel:
“Hei, oameni! Allah v-a interzis lauda cu
strămoșii și neștiința aroganței. Oamenii se împart în
două categorii: unu, cei buni și pioși care sunt prețuiți
de Allah; și cei păcătoși, răi care nu au valoare în
fața lui Allah. Toți oamenii sunt copiii lui Adam. Allah
Preamăritul l-a creat pe Adam din pământ.” (Tirmizî,
Tefsîr, 49/3270; Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111/5116)

La Ultima Cuvântare spunea astfel:
“Hei, oameni! Fiți cu băgare de seamă: Domnul
vostru este unic, tatăl vostru (Adam) este doar unul.
Fiți atenți! Nu are superioritate arabul asupra celui
care nu e arab, cel care nu e arab asupra celui arab,
cel cu piele roșie asupra celui cu pielea neagră sau
invers. Aceștia pot fi superiori unul altuia doar prin
pioșenie.” (Ahmed, V, 411)

9. Este bazat pe credință și liberul arbitru
Allah Preamăritul a creat omul liber și conștient
și i-a arătat binele și răul, dar niciodată nu a acționat
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în liberul arbitru. Fiecare acționează conform voinței
lui, și va fi nevoit să accepte rezultatele pe baza
alegerii făcute. În verset este trecut astfel:
“ Și de-ar fi voit Domnul tãu, toți cei de pe
pãmânt ar fi crezut laolaltã! Și oare tu îi silești pe
oameni ca sã fie credincioși?” (Yûnus, 99)
“ Cine voiește sã creadã și cine voiește sã nu
creadã!” (Kehf, 29)
“ Dacã nu credeți [dupã ce ați vãzut semnele],
Allah se poate lipsi de voi, cãci Lui nu-I place
necredința robilor Sãi . Însã dacã voi sunteți
mulțumitori, aceasta Îl va satisface.” (Zümer, 7)
În timpul Ignoranței femeile cărora nu le trăiau
copii promiteau “Dacă îmi va trăi copilul îl voi face
evreu“. Din această cauză, când cei din Medina au
devenit musulmani, o parte din copiii lor se aflau
printre evrei. Evreii Nadir, încălcând acordul cu
musulmanii, au fost expulzați în afara Medinei. După
aceea, familiile care își aveau copiii printre evrei:
“–Nu vom permite ca lângă evrei să fie expulzați
și copiii noștri, (îi vom face musulmani cu forța)“
au spus. După aceasta Allah Preamăritul a coborât
versetul “Nu există forțare în religie“45.
Islamul nu vrea ca oamenii să accepte principiile
prin calea forțată. De aceea sunt ocolite căile care
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45. Bakara, 256. Ebû Dâvûd, Cihâd, 116/2682; Vâhidî, pag.
85-87.
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duc la forțare. Rămâne departe de a forța chiar și
ideologia. Spre exemplu, minunile nu au fost motive
de răspândire a Islamului și cerințele oamenilor
de minuni de neimaginat din partea Profetului nu
au fost primite bine. Islamul a apelat la minunea
Coranului la gândire și înțelegere din cauza faptului
că a întâlnit o ordine impusă de minuni de necrezut.
A legat oamenii prin reguli credibile și dovezi
convingătoare. Din această cauză forțarea materială
nu a fost folosită sau vehiculată. 46
Chiar forțarea în chestiuni religioase duc
oamenii la “nifak“ (fracționare) care este în mod
evident mai periculos decât negarea. O convertire
acceptată de fațadă și făcută fără sinceritate “doar
pentru laudă“ este refuzată cu severitate.
Ebû Râfî‘ povestește astfel: Cei din Kureyș
m-au trimis ca sol la Profet. Când l-am privit pe
Profet am simțit nevoia de a mă converti la Islam:
“ Hei Trimis al lui Allah, mă jur că nu mă mai
întorc la cei din Kureyș!“ am spus. Profetul:
“–Nu îmi încalc legământul și nu rețin solii
trimiși la mine. Întoarce-te la cei din Kureyș acum!
Dacă în continuare vei simți (și acolo dorința de
convertire la Islam) atunci să te întorci aici!“ a
spus. După aceasta m-am dus la Mekka și după ce
46. Prof. Dr. Seyyid Kutup, Viziunea islamică asupra lumii,
pag. 32-33.


51

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
mi-am terminat solia am venit lângă Profet și m-am
convertit. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 151/2758)
Safvân, unul dintre păgânii de vază ai Mekkăi,
fugise în ziua Cuceririi. Trimisul lui Allah l-a trimis
după el pe fiul unchiului lui, Vehb bin Umeyr. Ca
simbol al bunăvoinței i-a dat veșmintea lui. Profetul
îl invita la Islam și să vină alături de el. Îl înștiința
că poate accepta Islamul imediat, dacă nu, avea timp
două luni să se gândească. Peste acestea Safvân a
venit cu veșmântul Profetului și a spus în gura mare
între oameni:
“–Hei Muhammed! Uite-l pe Vehb bin Umeyr!
A venit la mine cu veșmântul tău și mi-a spus că
mă inviți la Islam. Dacă vreau pot accepta religia
imediat, dacă nu îmi dai timp două luni să mă
gândesc!“. Profetul:
“–Coboară de pe cămilă Ebû Vehb“ a spus.
Dar el:
“–Nu, mă jur că nu voi coborî până nu mă
lămurești!“ Peste acestea Profetul:
“–Ție îți voi acorda mai mult, patru luni“ a
spus. Safvân chiar dacă era necredincios a participat
alături de Trimis la expediție, a participat la Bătălia
de la Huneyn și de la Tâif. După o lună s-a convertit.
(Muvatta’, Nikâh, 44-45)
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întrevederi cu Profetul, s-au ridicat în picioare când
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a venit momentul prosternării lor în Mescid. Unii
dintre musulmani au încercat să îi oprească. Dar
Profetul:
“–Lăsați-i în voia lor!“ a spus. Creștinii din
Najran întorcându-se spre est au început obiceiul lor
de cult.47
În vremea conducerii lui Hz. Ömer Ebû Ubeyde
bin Cerrâh a făcut o înțelegere cu creștinii din Humus
și a luat în stăpânire orașul în schimbul apărării
vieților, mărfurilor, a zidurilor, bisericilor și morilor.
Facerea unui sfert a bisericii Yuhanna geamie a
rămas în afara înțelegerii. Când Muâviye a devenit
calif a vrut să adauge această biserică geamiei din
Dimes. Dar a renunțat din cauza obiecțiilor asupra
acestei idei. Abdümelik bin Mervân nu i-a putut
convinge pe cei din cealaltă religie nici cu foarte
mulți bani. Velid bin Abdülmelik, neputându-i
convinge prin bani și alte alternative, a dărâmat
biserica și a construit abuziv geamie. Acest fapt a fost
denunțat următorului calif, Ömer bin Abdülaziz,
care a cercetat și i-a găsit îndreptățiți pe creștini și
a considerat drept să dea înapoi ce era al lor. Dar de
această dată musulmanii nu au fost de acord ca geamia
să fie transformată în biserică. Ömer bin Abdülaziz a
făcut diverse demersuri pentru rezolvarea problemei
iar după ce a cedat toate bisericile avute în conducere
47. İbn-i Hişâm, II, 202-207; İbn-i Sa’d, I, 357; Beyhakî,
Delâil, IV, 382-387; Halebî, İnsânu’l-uyûn, III, 235.
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după cucerirea Gutei, s-au înțeles și problema a fost
rezolvată amiabil. 48
Istoricul Philip Marshall Brown scrie astfel:
“Turcii, deși au avut mari victorii, au dat dreptul
popoarelor cucerite să își manifeste obiceiurile și
tradițiile în mod generos.“
Napoleon Bonaparte, când a atacat Imperiul
Otoman în 1798-1799, a vrut să provoace revoltă în
rândul armenilor din Palestina și Siria. Ambasadorul
Franței din Istanbul, Sebastiani, a răspuns astfel:
“Armenii sunt așa de mulțumiți de viața lor de
aici, că revolta ar fi imposibilă.“ 49

10. Are ca principiu lejeritatea
Domnul nostru, care are o milă nesfărșită, a făcut
mereu să fie totul ușor și a făcut lejer Islamul din
toate punctele de vedere. Pentru “Trăirea religiei“
nu este nevoie de detașare de lume, de expunere
continuă la greutăți și cruzime sau îndepărtare de
arome. Și intrarea în Islam și trăirea lui sunt atât de
ușoare încât și cel mai slab poate reuși.
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48. İbn-i Hişâm, II, 202-207; İbn-i Sa’d, I, 357; Beyhakî,
Delâil, IV, 382-387; Halebî, İnsânu’l-uyûn, III, 235.
49. Doç. Dr. Bahâüddin Varol și ceilalți, Hz. MUHAMMED
de la comunitatea păgână până în zilele noastre, pag.
286; Prof. Dr. M. Hamîdullah, Introducere în Islam, pag.
237.
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În versete se spune astfel:
“Allah vrea lejeritate pentru voi, nu dorește
îngreunare.” (Bakara, 185)
“El v-a ales pe voi și nu v-a impus în religie
nici o greutate.” (Hacc, 78)
“ Allah voiește sã vã ușureze [datorințele,]
cãci omul a fost creat slab.” (Nisâ, 28)
Trimisul lui Allah anunță principiul lejerității în
modul următor:
“Allah Preamăritul poruncește astfel îngerilor:
«Dacă robul meu vrea să facă un rău, nu îl scrieți
până nu îl face! Dacă îl face, scrieți-l ca un păcat
în defavoarea lui! Dacă renunță la această faptă
gândindu-se la binecuvântarea mea, scrieți ca faptă
bună chiar dacă nu o realizează! Dacă robul meu
vrea să facă o treabă bună, chiar dacă nu o face
voi scrieți ca faptă bună! Dacă o face, scrieți de la
zece la șapte sute de ori mai multe fapte bune! (Buhârî,
Tevhîd, 35; Müslim, Îmân, 203, 205)

Credincioșii răspândesc că Profetul este blând,
se poate înțelege foarte ușor și arată mereu calea
lejeră. 50
Să dăm câteva exemple pentru a arăta ușurința
Islamului:
50. Vezi http//www.atmg.org/ArmenianProblem.html.
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• Oamenii sunt responsabili direct proporțional
cu puterile și facilitățile lor, nu se cere ce nu pot face,
nu sunt trași la răspundere pentru ceea ce nu stă în
puterea lor (Bakara, 285)
• Gradualismul este esențial în Islam. Băutura,
dobânda, adulterul, păcate de genul care sunt foarte
răspândite au fost interzise nu deodată ci în trei,
patru etape, ușor, ușor.
• Pentru a face rugăciunea este necesar să se
facă abluțiunea cu apă. Dacă apa nu poate fi folosită
sau lipsește, se poate face cu pământ.
• Pentru cei aflați în călătorie, obosiți sau care
sunt constrânși de timp, se poate reduce rugăciunea
la jumătate.
• În rugăciune este imperativ statul în picioare.
Dar cei care nu o pot face, după situație, pot face
așezați, culcați sau doar prin sugestie.
• Credincioșii, în timpul rugăciunii sau în
timpul zilei, pot citi versete care le vin mai ușor. Nu
există în acest domeniu vreo obligație. (Müzzemmil, 20)
• Nu este nevoie de locuri special amenajate
pentru obiceiurile de cult. Se pot face oriunde este
mai curat. Profetul a spus astfel:
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“Tot întinsul mi-a fost dar ca mesgid (loc
de rugăciune) și este curat. Oricând vine timpul
rugăciunii, fiecare din credincioșii din popor să
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Teyemmüm, 1)

• Postul poate fi greu pentru cei cărora le
face rău sau călătorilor. Din această cauză aceștia au
libertate în a ține post în luna de Ramazan. Dacă nu
țin, când se fac bine sau când se întorc din călătorie
pot recupera.
• Dacă drumul spre pelerinaj nu este sigur, e
vreo boală sau război, musulmanii care sunt obligați
să facă pelerinajul pot amâna asta până se duce
pericolul.
• Allah Preamăritul a arătat căi lejere în
acordarea ajutorului pentru orfani, la jurăminte, la
logodne, luarea consimțământului de la familie,
la obiceiurile de cult, la testamente, la înțelegeri
etc. și se așteaptă ca și credincioșii să se comporte
corespunzător lejerităților acordate... 51
Este posibil să înmulțim aceste exemple. În fața
acestei binecuvântări ale lui Allah putem împărtăși
simțămintele Profetului și spunem astfel:
“Laudă lui Allah care a oferit lejeritate!”
(Ahmed, VI, 167)

51. Bakara, 178, 180, 220-241, 280; Nisâ, 6, 19, 25; Talâk, 2,
6, 7.
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11. Implementează optimismul și speranța
Islamul vrea ca oamenii să fie optimiști. Allah
Preamăritul spune că “Mila Sa cuprinde toate
lucrurile“.52 Trimisul lui Allah spune astfel:
“Măritul Allah, când a creat ființele, a scris
pe coții de carte; «Mila Mea cu adevărat învinge
Mânia Mea! ».“ (Buhârî, Tevhîd, 15)
Această credință este de ajuns pentru ca
musulmanii să fie optimiști. Pe de altă parte iertarea,
mila, răbdarea, resemnarea, predarea, acceptarea
condiției sau acceptarea unei singure zeități reușesc
să ușureze viața musulmanului. Un rol important
în ușurarea greutăților este acceptarea faptului că
probleme ce vin pe cap sau bolile sunt din cauza
păcatelor, înălțând aceste principii la un nivel
spiritual. Nu este posibil ca un musulman care se
predă sorții și care acceptă tot ce vine din partea lui
Allah să aibă supărări. El trăiește totdeauna o viață
liniștită și plină de iubire și compasiune.
Pentru necredincioși și păcătoși ușile sunt
deschise până în ultimul moment. Omul se poate
căi până în momentul în care vede semnele morții
sau începuturile Zilei de Apoi. Dar cum nu se ştie
când vor veni moartea şi Judecvata de Apoi și pentru
a nu lăsa aceasta pe ultimul moment, este bine să
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se căiască și să se îndrepte spre Allah fără a pierde
vremea. Allah Preamăritul spune:
“Spune: “O, voi robii Mei, care ați întrecut
mãsura în defavoarea voastrã , nu deznãdãjduiți
în privința îndurãrii lui Allah !” Allah iartã toate
pãcatele . El este Iertãtor, Îndurător. Întoarcețivã cu cãințã spre Domnul vostru și supuneți-vã
Lui înainte de a veni chinul la voi, cãci apoi nu
veți mai putea fi voi mântuiți!” (Zümer, 53-54)
Trimisul lui Allah a interzis asocierea cu
ghinionul a unor lucruri și a spus că este bine ca
totul să fie privit pe partea pozitivă, să fie asociat cu
bunătatea. 53
Islamul îndrumă ca omul să se ferească de
suspiciune, să privească semenii cu luare-aminte. În
Coranul cel Sfânt scrie astfel:
“O, voi cei care credeți! Feriți-vã cu
strãșnicie de bãnuieli, cãci unele bãnuieli sunt
pãcat ! Nu vã iscodiți și nu vã ponegriți unii pe
alții!..” (Hucurât, 12)
După ce au fost luate toate măsurile, dacă vine o
problemă din partea lui Allah, o întâmpină cu răbdare
și așteaptă răsplata tot de la El.
Musulmanii pe cât se sperie de mânia lui Allah
pe atât nu își taie speranța pentru Mila Sa. Echilibrul
53. Buhârî, Tıb, 19; Müslim, Selâm, 102; Ebû Dâvûd, Tıb,
24/3919.
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acesta dintre teamă și speranță este cunoscut ca și
“beyne’l-havfi ve’r-recâ”. Când se apropie moartea
și gândurile frumoase față de simțămintele pentru
Allah crește. Trimisul lui Allah spune astfel:
«Când simțiți moartea fiecare din voi să
gândească frumos despre Allah!»„ (Müslim, Cennet 81,
82; Ebû Dâvûd, Cenâiz 13)

Și din punct de vedere material musulmanii nu
sunt pesimiști. Deoarece Allah Preamăritul a împărțit
totul oamenilor. În verset trece astfel:
“Oare n-au vãzut ei câte dintre neamuri am
nimicit Noi înaintea lor? Pe aceia îi întãriserãm
Noi pe pãmânt cum nu v-am întãrit pe voi!”
(En’âm, 151)

“Și dacã tu îi întrebi , cine a creat cerurile și
pãmântul și a supus Soarele și Luna, ei rãspund:
“Allah!” Atunci cum de se lasã ei abãtuți?”
(Ankebût, 60)

Omul va primi ceea ce i-a fost hărăzit mai
devreme sau mai târziu. De aceea nu trebuie să
fie pesimist, doar trebuie să îmbrățișeze motivele
necesare aducerii subzistenței. Doar făcând ceea
ce poate face el și muncind într-un mod just, Allah
Preamăritul îi va da Subzistența și o să o accepte fără
să zică mult sau puțin și o să o folosească pentru a
aduce Mila lui Allah asupra lui.
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12. Dă importanță solidarității sociale și
dinamismului
Omul prin creație este liber și are drepturi. Nu
poate trăi singur. Este nevoit să trăiască printre alți
oameni cu care să creeze familiarități. Pe lângă asta,
este creat slab și nu își poate asigura supraviețuirea
singur. De aceea oamenii trebuie să trăiască sub
formă de societate, să ofere ajutor reciproc și să arate
credința față de Allah împreună. Profetul spune:
“Mâna lui Allah (ajutorul) este împreună cu o
comunitate. Cel care se desparte de comunitate se
duce spre Iad.“ (Tirmizî, Fiten, 7/2167)
“Comunitatea reprezintă binecuvântarea,
foiletonul este chin.” (Ahmed, IV, 278)
Rugăciunea poruncită a fi făcută în Comunitate,
Rugăciunea de Vineri. Rugăciunile de Bayram, de
pelerinaj, susținerea relațiilor familiale, preocuparea
cu cei nevoiași duc oamenii spre mântuire. Dar și
mişcarea în curentul oamenilor poate crea anumite
greutăți. Suportarea lor presupune altruism. Islamul
promite musulmanilor răsplate mari pentru cei care
iau asupra lor grija altora.
Profetul, care dădea dovadă de altruism și
bunăvoință deși rămânea în situația de a suporta
oameni duri și neînțelegători, nu îi dojenea, ci
se comporta frumos cu toți. Abbas, unchiul lui,
făcându-i-se milă de el:
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“–Profetule! Observ că oamenii îți dau bătăi de
cap și creează disconfort cu praful pe care îl fac pașii
lor. Ce ar fi să faceți un umbrar separat din care să le
vorbiți?!“ spuse el. Profetul trimis pentru îndurarea
popoarelor:
“-Nu! Până ce Allah nu mă va lua să îmi dea
Pacea, voi continua să stau printre ei. Pot să calce
și pe tocurile mele, să tragă de hainele mele, să mă
deranjeze cu praful făcut de ei!“ spuse el. (vezi. Dârimî,
Mukaddime, 14; İbn-i Ebî Şeybe, VII, 90; İbn-i Sa’d, II, 193)

Trimisul lui Allah îndruma și poporul său
astfel:
Musulmanul ce se amestecă printre oameni și
îndură calvarul lor este mult mai binecuvântat de
cel care nu o face.“ (Tirmizî, Kıyâmet, 55/2507)
“Un ins nu este mai presus decât fratele său.
La fel cum sunt cele două mâini și constituția lor se
aseamănă.“ (Deylemî, Firdevs, III, 409/5251)
“Când credincioșii se întâlnesc, sunt ca două
mâini ce se spală una pe alta.“54
Islamul poruncește pentru a primi subzistența
munca, căsătoria și procrearea, darea, bunacredință,
folosirea fructuoasă a timpului, să profite de lumea
efemeră pentru a aduna bunătate pentru Ziua de Apoi,
să îndrume oamenii la bine și să îi îndepărteze de rău,
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să apere marfa, viața, onoarea, dreptatea, generația
și patria...prin aceste porunci îndrumă oamenii la o
viață socială dinamică. Cel care face și cel mai mic
păcat și cel care face cel mai mic și neînsemnat bine
își va primi răsplata; infuzând acest crez în minți
face ca viața să fie trăită mult mai bine.
Islamul, atunci când îi îndrumă la adunare,
nu îi îndepărtează niciodată de cultul personal.
Îndrumă ca toate acestea să fie făcute pentru a obține
binecuvântarea lui Allah. Punând principiul “Halvet
der encümen” (simț cu care este singur deși este
printre alți oameni) face ca “oamenii să fie aproape
de Allah și atunci când sunt în comunitate“. Printr-o
altă formă, se îndrumă a se trăi după spusa “Mâna
este pe profit, inima la cel iubit”.
Tefekkür-i mevt (gândirea din când în când la
moarte), credința în soartă, resemnarea și dăruirea,
uneori sunt relatate greșit de unii și astfel de
principii nu pot duce oamenii la inerție și pesimism.
Dimpotrivă, învață oamenii la atenție și îi apropie de
perseverență și de liniște sufletească. Omul care își
amintește de moarte face treaba mai atent și mai bine
știind că timpul se scurtează, nu își pierde timpul
cu lucruri inutile. Nu cade în capcana plăcerilor
diavolești. Cel care crede în soartă este cel care crede
în resemnare și dăruire, le înțelege, și știe foarte bine
ce greșit este să te bazezi pe Allah fără să fii harnic
și fără a face tot ce trebuie din toate puterile lui. De
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aceea face lucrurile așa cum trebuie ele făcute și
spune ca restul să vină de la Allah, stând liniștit. Cel
care nu crede în soartă, care nu înțelege resemnarea
și dăruirea, nu poate face mai mult de atât. Cei ca
ei, deoarece nu au încredere în Allah, sunt mereu
suspicioși de treaba pe care o fac, și atunci când nu
reușesc cad în dureri mari sufletești. Cel care crede
în soartă, deși poate da greș, el își va lua meritele și
va fi apărat din a cade în patimi. Adică este câștigat
și moral și material.
Karl Forbes, care s-a convertit mai târziu la
Islam, spune astfel:
“Dacă nu aș fi musulman și aș privi situația doar
din punct de vedere socialist, o cultură, m-aș gândi
că un popor nu poate fi pus pe temelie mai bine decât
a fost pus de Islam“.55

13. Dă cea mai mare valoare omului
Islamul oferă omului o poziție excepțională sau
de onoare între alte creaturi. În verset scrie astfel:
“Noi l-am creat pe om cu cea mai frumoasã
înfãțișare.” (Tin, 4)
“Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam și i-am
purtat pe ei pe uscat și pe mare și le-am dat lor ca
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hranã felurite bunãtãți și i-am ales pe ei înaintea
multor altora din cei pe care i-am creat.” (İsrâ, 70)
Într-o zi a trecut prin fața Profetului o
înmormântare. Trimisul lui Allah s-a ridicat în
picioare. I s-a spus:
“– Profetule! Era un mort din partea evreilor!...“.
Trimisul:
“–Și el nu era tot om?“ spuse. (Buhârî, Cenâiz, 50;
Müslim, Cenâiz, 81)

După cum se vede, Profetul s-a ridicat în picioare
cu respect pentru “omul“ creat de Allah Preamăritul
cu mare atenție. Astfel că, pe lângă faptul că oamenii
care erau în viață erau respectați, aveau valoare și
morții lor. Yâlâ bin Mürre povestește:
“Am participat la multe expediții alături de
Profet. Trimisul lui Allah, de fiecare dată când
întâlnea un mort, poruncea să fie îngropat, nu întreba
dacă era musulman sau păgân.“ (Hâkim, I, 526/1374)
Tot Profetul spune:
“A rupe un os al unui mort este egal cu păcatul
de a rupe un os al unuia care trăiește.“ (İbn-i Mâce,
Cenâiz, 63)

Oare ce valoare avea omul căruia i se arăta
respect până și corpului său neînsuflețit?! În Coran
scrie astfel:
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“…De aceea am prescris Noi pentru fiii lui
Israel cã cel care ucide un suflet nevinovat de
uciderea altui suflet sau de o altã stricãciune pe
pãmânt, este ca și când i-ar ucide pe toți oamenii,
iar cel care lasă în viață un suflet este ca și cum
i-ar lăsa în viață pe toți oamenii…” (Mâide, 32)
Din această cauză este interzis ca un om să se
atingă de viața altuia sau chiar de viața sa și pentru
cei care fac asta s-au pus sancțiuni aspre.56
Mevlânâ spune astfel:
“Dacă aș dezvălui adevărata valoare a omului
aș arde și eu și lumea! Dar din păcate nici omul nu
și-a știut propria valoare, s-a vândut ieftin. Când
omul era scump ca un material de mătase s-a făcut
petic pentru un ilic.“ (Mesnevî, c. III, rând: 1000-1001)
Allah Preamăritul i-a apărat până și pe cei
păcătoși și a socotit păcat mare până și bârfirea
lor. A interzis cu asprime tachinarea lor, mustrarea
oamenilor, strigarea lor cu porecle, imitarea lor,
adresarea vorbelor urâte către ei, cercetarea greșelilor
și a stării lor. Allah Preamăritul a spus că poate ierta
greșelile făcute către El, dar nu va ierta greșelile
grave făcute către oameni, iar cel care va incălca
drepturile altuia va înfrunta mânia Lui.
Islamul a oferit drepturi pe măsura bunătății
și onoarei omului căruia i-a fost acordată o mare
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valoare. 57 După Islam, crearea omului este de ajuns
să aibă drepturi fundamentale. Apărătorii drepturilor
în Islam care au ca fundament ființa umană au însușit
o apropiere universală, nu au făcut diferența între
oameni prin religie, rasă, gen, clasă sau cetățenie.58

57. Pentru detalii în acest subiect vezi Kadir Mısıroğlu, Viz unea islamică aspura lumii, İstanbul 2008, pag. 200-201;
Prof. Dr. Recep Şentürk, Drepturile omului și Islamul,
İstanbul 2007.
58. Prof. Şentürk, op.cit., pag. 13, 21.
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PARTEA A DOUA
CREZ, CULT ȘI PROCEDURI

A. PRINCIPII ALE CREDINȚEI
ISLAMICE
Credința oamenilor se bazează pe revelații și nu
pe ceea ce văd ei sau pe înțelegeri personale. Bazele
credinței în Islam sunt revelate în versetele din
Coran fără a lăsa loc de interpretări deoarece sunt
puse în evidență într-un mod deschis pe care îl poate
înțelege oricine. Profetul spune astfel:
Credința înseamnă a crede în Allah, în îngerii
Lui, în Cărțile Lui, în profeții Lui, în Ziua de Apoi,
în soartă cu tot cu binecuvântările și relele ei.“
(Buhârî, Îmân, 37; Müslim, Îmân, 1, 5; Tirmizî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd,
Sünnet, 16; Ahmed, I, 97)

Acestea pot fi extrase în următorul mod:

1. Credința în Allah
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a recunoaște existența lui Allah, și să creadă în El
servindu-L. În Coran trece astfel:
“El este Stãpânul cerurilor și al pãmântului
și al celor ce se aflã între cele douã. Adorã-L pe El
și fii statornic în adorarea Lui! Oare mai știi tu pe
altcineva cu asemenea nume?!” (Meryem, 65)
Oamenii care trăiesc în neștire și care nu au
habar despre Islam, rugăciuni, post, pomană sunt
absolviți de îndatoriri; dar sunt obligați să cedeze
credinței în Allah. Deoarece credința în Allah este
o necesitate a naturii umane. Fiecare om, observând
ființele minunate de pe mapamond, poate realiza
că există un Creator al lor. Fiecare om cu mintea la
locul ei poate confirma asta.
Musulmanii cred în Allah Preamăritul astfel:
Allah Preamăritul există, este unic, nu are
început sau sfârșit, nu seamănă cu cei creați, nici cei
creați nu seamănă cu el. Ființa lui nu se bazează pe o
altă ființă, el pur și simplu există. Este absolvit de a
naște, de a da naștere, de a fi tată sau fiu, de a fi întrun loc sau într-altul. Fără a fi legat de vreo cauză, El
știe tot, aude tot, vede tot.
Deține cunoștințe supreme și nesfârșite:
o El știe ce intrã în pãmânt și ce iese din
el, ce coboarã din cer și ce se suie la el. Și El este
Îndurãtor, Iertãtor [Ar-Rahim, Al- Ghafur]. Aceia
care nu cred zic: “Ceasul nu va veni la noi!” Spune:
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“Ba - pe Domnul meu! - el va veni la voi!” Celui
ce știe Necunoscutul nu-I scapã nici mãcar greutatea
unui fir de colb, nici din ceruri, nici de pe pãmânt. Și
nimic – nici mai mic decât aceasta, nici mai mare –
nu există fără să nu fie (înscris) într-o Carte deslușită.
(Sebe’, 2-3)

o Allah știe ce poartã fiecare femeie [în
pântece] și ceea ce lipsește sau ceea ce este prea mult
în pântece și tot lucrul are la El mãsurã. Știutorul celor
ascunse și al celor vizibile, Cel Mare, CelPreaînalt !
Pentru El sunt egali acela dintre voi care ține ascuns
cuvântul Sãu și acela care îl rostește cu glas tare ,
acela care stã ascuns în timpul nopții și acela care
se aratã în ziua mare. Și dacã tu rostești vorbele
cu glas tare, El știe, [neîndoielnic], taina și ceea ce
este chiar și mai ascuns. Și Domnul tãu știe ceea
ce ascund piepturile lor și ceea ce ele fac deschis.
Acesta este Știutorul lumii celor nevãzute și a celor
vãzute, Atotputernic [și] Îndurãtor [Al-’Aziz, ArRahim]. Ei își închid piepturile pentru a se ascunde
de El. Dar chiar dacã se învelesc ei, ascunzându-se
în veșmintele lor, El știe atât ceea ce țin ei ascuns cât
și ceea ce destãinuiesc ei , cãci El este Bineștiutor al
lăuntrului piepturilor. (Ra’d, 8-10; Tâhâ, 7; Kasas, 69; Secde,
6; Hûd, 5)


70

Tot Allah Preamăritul deține potența absolută și
infinită. În caz contrar nu putea aduce la existență

CREZ, CULT ȘI PROCEDURI



���������������������������������������������������������������������������������������������

lumea din prezent și nu îi putea continua existența.
Allah Preamăritul își povestește Supremația astfel:
o [El este] Fãcãtorul desãvârșit al cerurilor
și al pãmântului și dacã hotãrãște un lucru El spune
doar: „Fii” și acesta este! (Bakara, 117)
o Crearea voastrã și învierea voastrã nu sunt
[pentru Allah] decât [la fel de ușoare] ca pentru un
singur suflet! Allah este Cel care AudeTotul [și] Cel
care Vede [Samih, Basir]! (Lokmân, 28)
o Ale lui Allah sunt cele neștiute din ceruri și
de pre pãmânt . Iar porunca [privitoare la] Ceas este
ca o clipire din ochi sau chiar și mai scurtã . Allah,
doarã, este cu putere peste toate! (Nahl, 77)
Allah Preamăritul posedă viața eternă, conștiință
supremă. Dorește și își satisface dorințele. Nu este
limitat de cuvinte, spune fără a fi nevoie de sunete
sau litere. A trimis cărți prin intermediul profeților.
Allah este Creatorul lumii fără dubii; creator,
cel care a făcut să trăiască ființele create de El, care
le omoară, și care le dă viață iar, cel care dă robilor
buni la suflet binecuvântări, celor răi chinuri. Allah
este posesorul atributelor supreme și este ferit de
atributele josnice.59
59. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, art. “Allah”, Enciclopedia I lamului (Serviciile Islamice), II, 488-489; Nesefî, Akâid,
pag. 31-36.
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2. Credința în Îngeri
Sunt ființe create înaintea omului ce nu prezintă
genuri masculine sau feminine, care nu ies din
cuvântul Lui, fiind create din lumina divină pură.
Sunt dependente de Vorbele Lui și vorbesc cu El. Nu
se revoltă împotriva Lui, fac ce li se ordonă fără nicio
îndoială. Sunt departe de nevoi ca foamea, băutura,
somnul, oboseala sau plictiseala, nevoi specific
umane. Nu au instincte animalice și nici pofte. Nu
greșesc și nu păcătuiesc. Pot fi foarte puternici și se
pot mișca foarte repede. Cu voia lui Allah pot lua
diverse forme. Nu pot cunoaște lucruri ce le poate
cunoaște doar Allah. Pot cunoaște doar lucruri pe
care le spune Allah și știu cât îi învață El.60
Ginii, pe care simțurile nu îi pot percepe, sunt
conștienți și liberi ca și oamenii și sunt obligați să
asculte ordinele divine; sunt ființe care pot fi și bune
şi rele, credincioase şi păgâne. Șeytan (diavolul)
face parte din această categorie.
Mânat de aroganța lui la revoltă, Diavolul face
tot ce poate pentru a scoate omenirea din calea lui
Allah încă din vremea lui Adam. 61 Allah Preamăritul
pune în evidență firea diavolului și dușmănia lui către
oameni, “Nu urmați pașii Diavolului!“. 62 Chiar și
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61. Nahl, 63.
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Adam, făcând referire la acest subiect, înștiințează
că dușmănia Diavolului pentru ființele omenești va
dura până la Judecata de Apoi. 63 În Coran se spune că
el și ajutoarele lui văd oamenii din locuri din care ei
nu îi văd și cu o viteză nemaivăzută se apropie de ei
din stânga, din dreapta, din față, din spate 64, făcând
ca ceea ce e rău să pară atrăgător65, să îi ademenească
prin promisiuni false 66, îi fac pe oameni să nu creadă
în Allah și îi ațâță împotriva Lui67, seamănă dușmănie
între oameni și îi întoarce unii împotriva celorlalți68,
produc anxietate, și se anunță că pregătesc capcane
și înșelăciuni69.
Allah Preamăritul i-a acordat răgazul solicitat
Diavolului, strămoșul diavolilor, deoarece se afla pe
lumea încercărilor, dar și el la rândul lui a promis că
nu se va atinge de cei care se închină Domnului și
sunt credincioși, că îi va proteja.70
Puterea diavolului ajunge doar celor care îl
consideră prieten pe el și îl consideră egalul lui Allah.
Diavolul este amicul celor care nu au credință. 71 Allah
Preamăritul spune astfel în Coranul cel Sfânt:
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Hicr, 34-38.
A‘râf, 16-17, 27.
Nisâ, 119-120; İsrâ, 64; Hac, 52-53; Muhammed, 25.
Nisâ, 119-120; İsrâ, 64; Hac, 52-53; Muhammed, 25.
Bakara, 169; Nisâ, 119; Meryem, 83; Fâtır, 6.
Mâide, 91; En’âm, 121; İsrâ, 53; Yûsuf, 100.
Nisâ, 76; A‘râf, 200-201; Enfâl, 11; Yûsuf, 5; Mü’minûn,
97; Mücâdele, 10; Nâs, 4-6.
70. Hicr, 40-42; Nahl, 99; İsrâ, 65; Sâd, 82-83.
71. A‘râf, 27, 30; Nahl, 100; Meryem, 83.
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“Sã vã vestesc Eu despre aceia asupra cãrora
se pogoarã șeitanii? Ei se pogoarã asupra fiecãrui
mincinos și pãcãtos. Ei își încordeazã auzul, însã
cei mai mulți dintre ei sunt mincinoși! (Şuarâ, 221223)

Coranul îndrumă credincioșii să se adăpostească
prin calea lui Allah de capcanele și jocurile
diavolului.72
Dar diavolul nu trebuie considerat o putere
față de care omul este neputincios. Deși Allah i-a
acordat anumite privilegii și timp diavolului, nu i-a
dat puteri nemărginite sau libertate. În Coran scrie
că aceste capcane sunt slabe și nu pot face obligații
asupra omului și nu sunt nimic altceva decât simple
invitații la anumite răutăți pentru îndepărtarea de pe
drumul bun. 73

3. Credința în Cărțile Lui
Allah Preaînaltul a acordat profeților Lui
credință, cult, moralitate, cunoștințe și legi în legătură
cu lumea efemeră și Lumea de Apoi, prin scrisuri
explicite revelate. “Prima Pagină“, trimisă Profetului
Avraam, paginile trimise lui Moise, Tora, Psaltirea,


74

72. A‘râf, 200; Nahl, 18; Mü’minûn, 97-98; Fussılet, 36; Nâs,
1-6.
73. Nisâ, 76; İbrahim, 22; Hicr, 42; Nahl, 99; İsrâ, 65.

CREZ, CULT ȘI PROCEDURI



���������������������������������������������������������������������������������������������

și Biblia în fond sunt versiuni ale Coranului, cărți
trimise de Allah prin revelații.74

4. Credința în Profeţii Lui
Adam a fost primul, Muhammed a fost ultimul
profet. Printre aceștia sunt mulți alți profeți care
au fost sau nu cunoscuți. Nu facem diferența între
profeți. Toți profeții sunt fideli, de încredere, extrem
de inteligenți, își duc misiunile la capăt și sunt oameni
feriți de a face păcate. Dar nu sunt încredințați cu
darul divinițății. Profeții au propriile minuni.
În istorie nu există popor căruia să nu i se fi
trimis un Profet. Allah a trimis câte un profet ca
semn al îndurării și grației. (Nahl, 63; Fâtır, 24; Yûnus, 47)

5. Credința în Lumea de Apoi
Allah Preamăritul a acordat grații nenumărate și
abilități nemaipomenite oamenilor. Nu putem gândi
că acestea sunt fără motiv. Allah cere în schimb
anumite lucruri celor care sunt credincioși le promite
beneficii și celor care fac rău îi sperie cu chinuri.
Astfel că Ziua de Apoi este ziua în care Allah va
acorda beneficiile promise, se vor da replicile celor
74. Bakara, 85; Âl-i İmrân, 3-4; Nisâ, 163; Tâhâ, 133; Necm,
36-37; Hadîd, 26-27; A‘lâ, 18-19.
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făcute pe lumea trecătoare și cel mai mic bine sau
rău va fi tras la răspundere.
Pe lumea efemeră unii oameni suferă chinuri de
pe urma conducerii unor tirani, sunt supuși torturilor
și în timpul vieții nu văd altceva decât sărăcie
și mizerie. În schimb alții sunt fericiți, trăiesc în
belșug și chinuie pe cei slabi. Povestea de viață a
acestor două grupuri se poate termina fără venirea
unei vremi care să termine aceste nedreptăți și să
împartă dreptatea? S-a mai văzut ca la un teatru un
grup de actori, după primul act, să lase publicul în
necunoștință jucând într-un mod împrăștiat și fără
sens? Dacă ar fi o situație de așa fel, ce ar gândi un
public care de abia avea puse gândurile în mișcare,
cu nervii întinși, care vor să afle tema și motivul
scriitorului scenetei?! Nici măcar un copil care poate
gândi nu poate suporta astfel terminarea unui act de
teatru. Și cum se poate concepe ca Allah, care a creat
totul așa de frumos, care știe totul, să termine ceva
ce nici măcar un copil obraznic nu ar concepe așa
ceva?!75
Allah care a creat tot ce este frumos în care
viețuim noi, dacă a promis că va crea o Lume de Apoi,
nimeni nu poate avea cutezanța să nege acest fapt. De
aceea Allah Preamăritul ne dă mărturii tot timpul de
acest fapt. Ebû Rezin spune astfel: Într-o zi:
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75. Prof. Dr. M. S. Ramazan el-Bûtî, Kübra’l-yakîniyyâti’lkevniyye, pag. 180.
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“–Hei, Trimisule a lui Allah! Allah cum va învia
iar creaturile? Ce exemplu putem avea pe lume? „
am întrebat eu. Profetul:
“– Tu nu ai trecut niciodată prin anotimpul
uscat în care a trăit poporul meu? Și după aceea
nu ai observat că totul a devenit iar verde când teai întors?“ a spus el. Eu, “Desigur!“ am spus, după
care Profetul:
“–Aceasta este dovada că Allah re-creează.
Allah va învia morții la fel!“ spuse. (Ahmed, IV, 11)
Astfel că va veni o zi în care va fi Ziua Judecății
și lumea trecătoare se va topi și va începe Lumea de
Apoi. Oamenii vor fi înviați și vor da socoteală la ce
au făcut în timpul vieții. Cei care vor fi credincioși
și vor face lucruri bune se vor duce în Rai, cei care
resping credința vor merge în Iad. Credincioșii care
vor face păcate vor trage mai întâi socoteala în Iad a
păcatelor făcute după care vor intra în Rai sau se vor
duce direct în Rai dacă Allah le va absolvi păcatele.

6. Credința în Destin
Allah știe dinainte ce vor face credincioșii și
celelalte viețuitoare cu mult înainte de a le face. Și
toate se vor petrece cum știe deja Allah. După cum
cred mulți alții, aici nu există forțare. Chiar Allah
Preaînaltul trebuie să știe dinainte ce vor face robii
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din cauza divinității. În caz contrar aceasta devenea
o slăbiciune a Lui.
Oamenii posedă voință și libertate și nu sunt
supuși obligației. Allah Atoateștiutorul a scris
dinainte totul deoarece știa și viitorul și trecutul. A
ști nu este egal cu a face. Se poate calcula data și
ora eclipsei. Dar Soarele nu se confruntă cu eclipsa
deoarece știu oamenii înțelepți. Soarele oricum se va
eclipsa, doar că oamenii de știință cercetează acest
lucru și îl știu dinainte. Este diferit să știi un lucru
dinainte și să îl scrii și atunci când vine timpul să îl
înfăptuiești, și să vrei să te urnești pentru a înfăptui
acel lucru. Omul cu voință liberă vrea să facă ceva,
iar Allah prin motivația Încercării lăsându-l liber
creează acel lucru. Dar pe cât este de acord cu
lucrurile bune și trebuitoare pe atât nu este de acord
cu lucrurile rele și fără folosință.76

B. Cultul și înțelepciunea în
Islam
În părțile trecute am observat că Allah există,
are atribute, a creat în cel mai frumos mod omul, i-a
acordat o extremă importanță, i-a dat foarte multe
posibilități și binecuvântări. Putem astfel de acum
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76. Pentru cunoștințe despre akaîd vezi: http://www.islami publishings.net/images/book/ingilizce/islamimanibadet_
ing.pdf
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încolo presupune că omul nu are anumite îndatoriri
pe lumea aceasta? Poate un om cu mintea la cap să
gândească că viața omului este diferită de viața altor
viețuitoare de pe această lume? Cum putem gândi că
omul stă între nevoi ca a mânca, a bea, a se îmbrăca,
a se căsători, a perpetua, și după ce trăiește o anumită
perioadă să se arunce în neștire și să fie înghițit de
negura morții?
Allah spune astfel în Coran:
“Oare credeți cã v-am creat pe voi fãrã rost
și cã nu vã veți întoarce la Noi?” (Mü’minûn, 115)
“Eu nu i-am creat pe gini și oameni decât
pentru ca ei sã Mã adore.” (Zâriyât, 56)
“Și adorã-L pe Domnul tãu pânã ce-ți va veni
sfârșitul!” (Hicr, 99)
Credința înseamnă servire, ascultare și supunere,
în sens larg faptele făcute de un om, vorbele,
sentimentele și gândurile pe calea trasată de Allah.
Credința reprezintă dreptul lui Allah asupra
robilor Lui și faptele ce trebuie făcute pentru
binecuvântările ce i-au fost dăruite. Obiceiurile
de cult făcute sunt doar câștigurile omului. A face
obiceiurile de cult salvează omul de la a rămâne în
viciul materialismului, înalță ideile și ideologiile la
un nivel mai mare și le plimbă la orizonturi mult mai
largi.
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Pe de altă parte cultele nu sunt făcute doar pentru
Lumea de Apoi. În afară de beneficii ideologice au și
beneficii materiale. Deoarece Islamul este un sistem
întreg care nu neglijează nicio parte a domeniilor
omenești și are îndrumări pentru toate situațiile.
În același mod Islamul formează între domeniile
oamenilor o unitate compatibilă. Din această cauză,
în sens religios, lucrurile omenești care dau câștiguri
ființelor care fac lucruri bune și obiceiurile de cult
dau foarte multe câștiguri materiale și pentru corp.
Chiar dacă o parte din acestea se pot observa mental,
multe din ele nu se pot concepe. Dar la aceasta se și
rezumă obiceiurile de cult, să fie servit Allah și să
nu fie așteptate beneficii materiale lumești. Dar vrem
să facem câteva referiri la beneficiile obiceiurilor de
cult pentru a fi atrăgătoare:

1. Rugăciunea și Binecuvântările Ei
Rugăciunea se începe cu tekbir-ul și se termină cu
selâm-ul; este un obicei de cult care cuprinde anumite
verbe și cuvinte specifice. 77 Allah Preamăritul a
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77. Unii oameni, când musulmanii se roagă, cred că fac cult
Kabei. Este un crez total greșit. Musulmanii niciodată
nu fac acte de cult pentru Kabe în special și nu se întorc
spre el. Locul spre care se îndreaptă când se roagă nu este
clădirea din Kabe, este spre locul în care este construit.
Chiar dacă Kaba s-ar nărui sau ar intra în reparații, musulmanii tot spre acel loc s-ar ruga. (Prof. Dr. M. Hamîdullah,
Introducere în Islam, pag. 108)
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poruncit să se facă Rugăciuni, să se facă ocoluri ale
Kabei, să se citească din Coran și înainte de toate
acestea să se facă obiceiul de abluțiune (spălare
rituală), să se țină curate împrejurimile și hainele.
Când analizăm abluțiunea și baia rituală, putem
observa că Islamul dă mare importanță curățeniei
lumii materiale pe lângă cea spirituală. De aceea
cărțile de învățare a religiei a musulmanilor încep de
la lecții despre curățenie. Deci putem spune că una
dintre beneficiile Rugăciunii este viața totdeauna
curată care o impune omului.
Pe de altă parte rugăciunea apără omul de rele,
de urât și de furori și blochează satisfacerea fără
control a nevoilor precum interesele și dispozițiile
libere. 78 Pentru că se repetă de cinci ori pe zi este
cea mai bună pastilă împotriva nevoilor nestăvilite și
a uitării Divinității. Liniștește dorințele și avânturile
și îndrumă în orice situație la dreptate și cale dreaptă.
Astfel credinciosul, când face rugăciunea pentru a
câștiga binecuvântarea lui Allah, este în același timp
apărat de nevoi păcătoase și își câștigă un loc bun și
pentru lumea aceasta și pentru Lumea de Apoi.
Un ins venind la Profet:
78. Ankebût, 45.
28 Murat Birsel, 17 Februarie 2009, într-un articol din ziarul Star, “Rugăciunea previne criminalitatea“. Criminalitatea trebuie să fie mai mică în orașele în care se
fac rugăciuni, decât în orașele unde nu se face. Citându-l
pe el: spre exemplu în orașele luate ca eșantion la mie
(douăzeci la număr):
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“–Un anume ins face seara rugăciune, dar când
se face dimineața se duce la furat“ spuse. Trimisul
a spus:
“–Dacă se roagă cu adevărat, rugile care le va
spune cu ajutorul versetelor din Coran îl vor îndepărta
de la a face acele lucruri rele.“ (Ahmed, II, 447)79
Rugăciunea implementează în mintea oamenilor
faptul că Allah este singurul Conducător și face ca
oamenii să simtă acest lucru.
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79. 1. Columbia (0.61) 2. Africa de Nord (0.49) 3. Jamaika
(0.32) 4. Venezuela (0.31) 5. Rusia (0.20) 6. Mexic (0.13)
7. Estonia (0.107) 8. Latvia (0.103) 9. Lituania (0.102)
10. Belarus (0.098) 11. Ucraina (0.094) 12. Papua Noua
Guinee (0.083) 13. Kırgızistan (0.0802) 14. Thailanda
(0.800) 15. Moldova (0.078) 16. Zimbabwe (0.074) 17.
Seychelles (0.073) 18. Zambia (0.070) 19. Costa Rica
(0.060) 20. Polonia (0.056)
În afară de Kırgızistan în restul țărilor populația este în
proporție de aproape sută la sută creștină. Cu 75% musulmani doar Kırgızistan reprezintă o excepție.
Și luate în calcul, în aceste țări criminalitatea este mult mai
scăzută statistic, decât în țările unde se face rugăciunea
(namazul).
Lumea este conștientă de asta? Desigur! Se fac cercetări
riguroase în legătură cu acest subiect. (vezi. Cordova,
Ana; “O examinare a cauzelor de criminalitate scăzută în
societățile islamice”: Societatea Americană de Criminologie)
Cercetează cu multe conferințe și multe convorbiri. De
parcă nu ar exista cei care nu fac legătură cu namazul...
poate că în viitor unii vor face diferențele între orașe mari
ca Londra, Paris sau altele. Poate...
Și estimările vor pune omenirea pe gânduri! (http://www.
stargazete.com/gazete/yazar/murat-birsel/namaz-sucuengelliyor-169647.htm)
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Rugăciunea făcută de cinci ori pe zi salvează
omul de la monotonia zilnică și de la lucrurile
lumești și îl liniștește. Îndepărtează oamenii pentru
câteva momente de problemele lumești, și poate face
ca oamenii să își arate profunda credință în Allah și
sentimentele lor de mulțumire. În același timp când
omul face plecăciunea vine față în față cu sinea lui
și se poate îndrepta în lumea interioară. Pe vremea
când făcea misionierat și pe urmă a ales Islamul,
Matt Salesman spune astfel:
“Am găsit pacea și liniștea făcând Rugăciunile.
Mai ales la rugăciunile de Vineri! Când fac
rugăciunile în geamie, acelea sunt momente în care
eu și sufletul meu găsim liniștea.“ 80
Dr. Timothy Gianotti relatează:
“Când mă închin parcă ating pacea. Parcă mă
simt mult mai în siguranță. Ca și cum aș fi într-un
climat favorit și când mă închin simt că aș veni
acasă din depărtări. Sau poate ca și cum m-aș duce
la Allah. Doar atât și astfel pot detalia. Rugăciunea
este un sentiment de liniște, pace și calmitate.”81
80. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Vieți Noi, I, 49.
81. Böken, op.cit., I, 19. Se pot observa viețile celor care au
ales Islamul după următoarele opere: Prof. Dr. Ali Köse,
Convertirea la Islam: Un studiu asupra nativilor britanici convertiți, Londra: Keagan Paul International, 1996
(De ce aleg ei Islamul: Cercetare Psiho-socială asupra
Englezilor care se convertesc la Islam, İstanbul 1997);
A. Arı – Y. Karabulut, De ce m-am făcut musulman,
Ankara: Direcția Serviciilor Islamice ediția., 2007; Defne
Bayrak, De ce s-au făcut musulmani?, İstanbul: Editura
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Rugăciunea este vindecare și pentru corp
la fel cum este și pentru suflet. Rugăciunea face
ca membrele să fie în mișcare, articulațiile să fie
antrenate, mușchii să fie lucrați, este un adevăr că
au rol benefic pentru întreținerea corpului. Pe de
altă parte rugăciunea este o metodă de echilibrare a
omenirii. Acest obicei de cult care se face la anumite
ore a zilei și după anumite numere de mișcări, învață
omul la o anumită ordine și disciplină.
Musulmanii sunt liberi să își facă rugăciunea
oriunde ar dori, în diferite locuri, dar Islamul
îndrumă ca Rugăciunea să fie făcută în masă. Mai
ales rugăciunea făcută în masă (alături de mai mulți
credincioși) face ca oamenii să vină la un loc fără a se
face diferențe de gen, rasă, limbă, port, autoritate și
poziție, pentru a-l slăvi pe Allah și întărește credința
în oameni, face ca ei să se ajutoreze și întărește
ideea de ummah (comunitate, popor). În astfel de
populații care fac rugăciunile împreună se depășesc
anumite diferențe și între oameni se nasc sentimente
de fraternitate și se trăiește sentimentul de bucurie a
trăirii religiei.
De fapt rugăciunea făcută de cinci ori pe zi
este destul de puțin pentru oameni și este un obicei
foarte ușor de făcut. Din douăzeci și patru de ore
timpul pentru a face rugăciuni pentru Allah este de
aproximativ douăzeci și patru de minute pe zi. Dar în
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Omului, 2008.
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consecința acestui fapt, pentru atât de puțin timp de
adorare, omul primește nenumărate binecuvântări.

2. Postul și Binecuvântările Lui
Postul este un obicei de cult făcut de la răsăritul
primelor raze de soare până la apusul soarelui fără a
mânca, fără a bea, și fără relații intime. În fiecare an
de luna Ramazan se ține post timp de 29 sau 30 de
zile în acest fel.
Postul ne face să atingem nevoi spirituale
ca “răbdare, moralitate, abstinență“. Este un scut
împotriva nevoilor cărora rareori ne putem opune,
cum ar fi nevoia de a mânca, de a bea sau de a
avea relații intime. Postul face ca omul să fie mai
răbdător, mai ordonat, mai determinat, perseverent,
convins. Ne amintește binecuvântarea celor ce le
deținem prin lipsirea lor temporară și ce face să
vedem cum e foametea și privarea. Deschide inima
către Allah prin mulțumire și rugăciuni și umple
inima pentru ceilalți oameni cu compasiune și simțul
ajutorării. Prin aceasta postul, în viața socială, este
un medicament împotriva urii, invidiei, geloziei, sau
a altor lucruri înjositoare. Din aceasta cauză postul
nu a fost zămislit doar pentru acești credincioși,
ci pentru credincioșii din toate timpurile. Allah
Preamăritul spune:
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“O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit
vouã Postul[As-Siyam] , așa cum le-a fost prescris
și celor dinaintea voastrã - Poate cã veți fi cu fricã!
Pentru puține zile , însã, acela dintre voi care este
bolnav sau în cãlãtorie, [va posti] un numãr [egal]
de alte zile . ” (Bakara, 183-184)
Pentru ca postul să fie benefic sufletește trebuie
să ne ferim de minciună, defăimare, bârfă sau cărarea
cuvintelor, înjurături sau blesteme, de certuri, și
orice duce spre păcat. Trimisul îndrumă ca acel om
care ține post să fie indulgent cu relele care îi sunt
îndreptate. Astfel omul care ține post va fi ferit de
gânduri rele.
Postul face ca omul să fie mai sănătos și mai
productiv. Putem experimenta asta și pe copaci. Iarna
copacii iarna nu au frunze și intră în stare latentă
şi chiar și după venirea primăverii, până la topirea
gheții, nu pot lua apă de la rădăcină. După ce trec
aceste câteva luni de post și vine primăvara, câștigă
o productivitate mai mare decât în anii precedenți și
fac coroanele mai mari în fiecare an. Chiar și minele
au nevoie de postire. Mașinile și motoarele după ce
lucrează, sunt oprite pentru o perioadă. Acest repaus
le ajută să își recâștige forța de altădată.
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Cercurile de medicină spun că postul ținut mai
puțin de treizeci de zile este fără rost, la patruzeci
de zile dă dependență și anumite perioade în care
se face pauză de la mâncare și băutură nu vor aduce
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atâtea beneficii. Aplicat ca un tratament în Occident,
în funcție de starea pacientului, prin post pe perioadă
scurtă sau prelungită sunt prevenite bolile cronice.82
Postul face ca mintea și inima să funcționeze
mult mai bine.
Să amintim și faptul că țelul postului nu este
de a chinui corpul sau să creeze deranj. Profetul,
când ținea post, îndruma ca oamenii să fie rapizi de
dimineață cu mâncarea.83 Deci țelul postului este cel
de a aduce adorare lui Allah, să ne stăpânim nevoile
și să atingem pietatea și aducerea la lumină a unui
mediu propice și liniștitor pentru popor în voia lui
Allah.

3. Pomana, caritatea, dania și
binecuvântările ei
Pomana este o parte care este în plus la averea
celor care dețin anumite mărfuri valoroase și dau
2,5% săracilor, orfanilor, celor care adună pomenile,
celor care vor fi încălziți pe calea lui Allah, robilor
ce vor să își cumpere libertatea, datornicilor, celor
care muncesc pentru Calea lui Allah, celor care au
rămas pe drumuri.(Tevbe, 60)
82. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Introducere în Islam, pag. 104.
83. Buhârî, Savm, 45; Müslim, Sıyâm, 48; Tirmizî, Savm,
17/708.
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Animalele și produsele din pământ sunt
considerate și ele pomeni. Fiecare se socotește în
parte. Pomana făcută cu produse din pământ se
numește “öşür”. Cuvintele pomană și danie, deși
sunt înțelese ca și îndatoriri religioase, sunt cele mai
mici ajutoare făcute celor nevoiași.
Pomana apără oamenii de viciile murdare a
bogaților, de chinuire a celor nevoiași, de batjocură,
și înlătură sentimentele de ură, apără viața pioasă în
drumul religiei, îndrumă oamenii la fraternitate și la
conversație. Coboară diferența dintre bogați și săraci
la minime. Reduce numărul săracilor până la modul
de a zice că nu există, de aceea înlătură posibilitatea
de a se isca anumite evenimente nedorite. Chiar și
Califul Ömer bin Abdülazîz a trimis ofițerul de
pomeni în statele Africii. Ofițerul s-a întors fără să
împartă pomenile pentru că nu găsise pe nimeni care
să primească pomana. Peste aceasta Califul a luat
mulți sclavi cu acești bani și i-a eliberat.84
Pomana este un pod între oameni de diferite
clase și care face ca unele comunități să se unească.
De aceea Trimisul lui Allah a spus: “Pomana este
podul Islamului”.85
Câștigul celor care dau acea pomană nevoiașilor
din comunitate este mult mai mare decât ceea ce dau
ei. Cu adevărat pomana se poate asocia cu cuvintele
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84. Vezi Bûtî, Fıkhu’s-sîre, Beyrut 1980, pag. 434.
85. Beyhakî, Şuab, III, 20, 195; Heysemî, III, 62.
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“curățenie, puritate, creștere, fertilitate“, poate
vindeca omul de anumite boli sufletești și de rele,
face ca marfa să fie purificată și să fie îmbelșugată.86
Obiceiul pomenii educă sentimentele omului de a
avea, a deține ceva, de valoarea acelui lucru.
Pomana este dovada pioșeniei oamenilor care
dețin anumite lucruri față de binecuvântările divine.
Allah Preaînaltul spune că în cazul în care sunt
recunoscători, binecuvântările credincioșilor cresc,
dar în caz contrar mânia va fi aspră.87
Pomana face ca tezaurul național să fie plimbat
mereu, să fie lucrat și să fie însutit, face ca economia
să înflorească, comerțul să se ridice și are multe alte
beneficii economice.
Tot prin intermediul pomenii, dându-se sprijin
oamenilor care sunt pe calea lui Allah, vor avea
mereu prioritate la activități de caritate. Prin ajutorul
acordat elevilor care învață știință se pregătește
un substrat pentru cercetarea înțelepciunii și a
literaturii.
Este mai acceptat să dai pomană decât să iei.
Allah spune:
“Mâna care dă este mai binecuvântată decât
mâna care ia. Începe cu cineva care are nevoie
de întreținere! Pomana binecuvântată rezultă din
86. Tevbe, 103; Sebe, 39.
87. İbrâhîm, 7.
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marfa care este peste nevoia actuală și este dată.
Cine nu cere nimic de la oameni, Allah nu îl va
lăsa nevoiaș. Cine va fi mulțumit de situația lui,
Allah îl va face bogat.“ (Buhârî, Zekât 18; Müslim, Zekât
94-97, 106, 124)

De aceea musulmanii care vor să se înalțe la o
situație mai binecuvântată muncesc din greu ca să fie
cei care dau. În consecință oamenii sunt salvați de
lenevie și mizerie și câștigă ambiția de a avea și de a
câștiga lucruri materiale.
Când pomana nu este dată, aceste lucruri se
întorc pe dos și comunitatea sau poporul vor avea
de suferit mari prejudicii. Boala zgârceniei netratată
cu pomana, la fel cum este lăsată pe pământ plină de
griji pe capul omului, și pe Lumea de Apoi duce spre
pierzanie. Profetul spunea:
“Allah îi dă cuiva avere și el dacă nu își dă
pomana, pe Lumea de Apoi va ieși în fața lui ca
un șarpe la fel de mare. Pe fălcile lui sunt două
puncte negre (care arată forța veninului). În ziua
aceea acest șarpe enervat se va înfășura de gâtul
deținătorului,(cât să îi acopere gura) și îl va mușca
de obraji cu cruzime și: «–Eu sunt averea ta mult
iubită pe pământ,sunt comoara ta! » va spune.“
(Buhârî, Zekât, 3; Tirmizî, Tefsir, 3/3012. Krş. Âl-i İmrân, 180)
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Trimisul lui Allah a dat de știre că atunci când se
va uita să se dea pomana se vor abate mari nenorociri
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asupra acelui popor care neglijează acest obicei de
cult. 88 O dată spunea astfel:
“Fiecare popor care fuge din a da pomana,
sigur va fi lăsat fără de ploaie și dacă nu va avea
animale, nu va avea parte de ploaie.“ (İbn-i Mâce, Fiten,
22; Hâkim, IV, 583/8623)

4. Pelerinajul şi binecuvântările lui
Pelerinajul reprezintă obiceiul de cult realizat
de musulmanii care au posibilitatea o dată sau de
mai multe ori în viaţă de a vizita Kabe din Mecca şi
de a face anumite ritualuri. În timpul pelerinajului
oamenii se confruntă cu o credinţă mare, rugăciuni
şi practica religioasă zikr. La fiecare mişcare îşi
amintesc de Allah şi de binecuvântările Lui. Umilinţa,
sentimentul de neant, răbdarea, predarea, ajutorarea,
sinceritatea, timpul şi disciplina mişcărilor,
pregătirea pentru moarte si Lumea de Apoi, apărarea
necuvântătoarelor, interzicerea bârfei sunt unele
din obiceiurile bune care se dobândesc în pelerinaj.
Pentru că pelerinajul reprezintă prin aspectul extern
anumite simboluri, despre adevăruri în legătură cu
anumite locuri şi vremuri. De aceea mulţi profită de
binefacerea lui în mai multe moduri.
88. Tirmizi, Fiten, 38/2210, 2211.
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Pelerinajul îndrumă oamenii la viaţa spirituală.
Pentru că acest obicei este plin de sensuri ca
interzicerea vânătorii, ascunderea vânatului de către
vânător, ocrotirea chiar şi a muştelor sau a frunzelor,
înţelegerea cuvintelor lui Allah, compasiune şi
iubire.
Musulmanii care se duc la pelerinaj în
acelaşi timp se află împreună şi formează alianţe
spirituale. Se înlătură diferenţele de patrie, rasă,
culoare, îmbrăcăminte şi vine în locul lor frăţia
musulmană. Acolo şef-ofiţer, bogat-sărac, înţeleptignorant, conducător-servitor sunt toţi împreună, în
îmbrăcăminte asemănătoare, în acelaşi loc, în acelaşi
rând. Acolo musulmanii îşi ascultă problemele unul
altuia şi trimit mesaje fraţilor aflaţi departe.

Există şi alte acte de cult în afară de cele
prezentate până aici şi toate au binecuvântările lor
proprii.
Binecuvântările obiceiurilor de cult nu sunt
limitate la cele prezentate de noi. În obiceiurile de
cult sunt multe alte secrete pe care noi nu le putem
înţelege. La fel cum o parte din ele vor ieşi în evidenţă
cu timpul, se pot arăta şi în Ziua de Apoi.
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Fără îndoială, musulmanii nu gândesc beneficiile
materiale lumeşti, în timpul actelor de cult. Ei le fac
pentru a obţine binecuvântarea lui Allah. Cu toate
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acestea, ele sunt binecuvântări acordate de Allah ca
şi beneficii pentru slujitori. Doar gândul la aceste
binecuvântări dau linişte omului.89

Când privim aspectele actelor de cult prezentate
până acum, putem observa cât de legat de viaţa
cotidiană este Islamul. Islamul nu este o religie ce
poate fi potrivită unui anumit timp sau zi. El este
potrivit de la naştere până la moarte şi chiar şi după
aceea. Dr. Timothy Gianotti spune astfel:
“Când am ales Islamul am observat asta: această
religie are ca ţel să facă toată suprafaţa Pământului
un loc de rugăciune. Adică pentru adorările zilnice
nu este nevoie să te închizi într-o mănăstire. Spre
exemplu namazul (rugăciunea) este de ajuns pentru
oricine şi pentru oricând să ne amintim de Allah, în
cel mai real mod posibil.“ (Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit,
Vieți Noi, I, 15-16)

89. În ceea ce privește detalii despre fondul de cult vezi
Osman Nûri Topbaş, İslâm Îmân İbadet, pag. 192-418
(http://www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/islamimanibadet_ing.pdf); Prof. Dr. Ömer Çelik, Dr.
Mustafa Öztürk, Dr. Murat Kaya, Üsve-i Hasene, İstanbul 2003, I, 110-221 (www.usveihasene.com); Dr. Murat
Kaya, Efendimiz’den Hayat Ölçüleri, İstanbul 2008, pag.
62-307.
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C. UNELE LUCRURI INTERZISE ÎN
ISLAM ŞI PAGUBELE LOR
Allah Preamăritul a desemnat lucrurile plăcute
şi curate ca şi fapte bune şi i-a pedepsit pe cei care
le-au interzis pe acestea. După aceea, nu a interzis
ceea ce e benefic pentru oameni şi a interzis doar ce
este dăunător, spunând astfel:
“Spune: “Domnul meu a oprit nelegiuirile atât pe cele vãzute cât și pe cele nevãzute - precum
și pãcatul , nedreptãțirea [altora] sau sã-i faceți
lui Allah asociați, de vreme ce El nu a trimis o
astfel de poruncă sau să spuneţi despre Allah ceea
ce nu ştiţi.” (A‘râf, 33)
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Păcatele şi lucrurile interzise sunt la nivelul
otrăvurilor ce duc omul spre vicii dăunătoare. Din
păcate diavolul le ornează în aşa fel încât ele să arate
dulci şi plăcute. Şi cei care se păcălesc astfel cu ele
îşi distrug viaţa spirituală şi devin mizerabili. Deşi
lucrurile bune sunt mult mai multe şi mai benefice.
Pentru că “Ceea ce contează din materie este
fapta bună.“ Adică dacă nu există dovezi puternice
religioase asupra unui lucru dăunător, acela poate
fi considerat bun. De aceea lucrurile interzise sunt
considerate foarte puţine la număr. Cu toate acestea
Islamul, deşi a interzis anumite lucruri, a oferit
alternative pentru ele şi a arătat şi ce e mai curat şi
mai benefic. Dar nu se ştie din ce cauză omul face
cum face şi tot ce este interzis îl atrage.
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Împrejurările, regulile neaşteptate, forţările
pot fi ocolite în cazul în care sunt chestiuni legate
de siguranţa vieţii. 90 Dar necesitatea şi nevoia
sunt determinate de nevoile proprii şi personale şi
de convingerile care trebuie privite prin prisma
proporţiilor obiective.
Regulile de interzicere puse de Islam sunt doar
pentru a apăra omul de greşeli ce îi pot dăuna, să
le aducă linişte în viaţă şi să poată ieşi în faţa lui
Allah în Ziua de Apoi curaţi. De aceea interzicerile
Islamului îl fac o religie a îndurării prin rezultatele
obţinute.
Pe de altă parte, Islamul a prezentat crezul,
moralitatea şi Dreptul toate împreunate laolaltă şi
înnădite astfel încât să se creeze echilibru. Ideile
crezului şi a moralităţii expuse au fost din când
în când întărite cu sancţiuni ce ţin de domeniul
Dreptului.
Interzicerile în Islam au o mulțime de
înțelepciuni și rațiuni pe care le ştim sau nu. În
primul rând acestea sunt puse de Allah pentru robii
săi ca şi testare pentru credinţa lor. În plus, pentru
a se conforma cu interdicțiile religioase, lumeşti și
nelumeşti, se oferă multe beneficii. Este logic să
prezentăm anumite interziceri şi despre prejudiciile
lor în cazul în care nu se respectă, pentru a evidenţia
90. Vezi. Bakara, 173; Mâide, 3, 60; En‘âm, 145; Nahl, 115.
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mila şi îndurarea lui Allah care a binecuvântat
oamenii:

1. Dobânda (Cămătăria)
Chiar dacă se vede ca şi un mijloc de a obţine
foloase fără a cere înapoi bunuri, cămătăria nu este
nimic mai mult decât o profitare de pe urma celor
care au nevoi mari şi nu pot apela la altceva. De aceea
este considerată o mare nedreptate. Este considerată
o tumoare care omoară sentimentele morale şi
macină pe interior economia. De aceea ies la iveală
mari diferenţieri între clasele de oameni. După marii
economişti un popor stabil economic este cel care
minimalizează inflaţia şi procentul de dobândă.
Pe lângă acestea dobânda dă naştere la
concurenţă neloială; altruismul, ajutorarea,
solidaritatea, afecţiunea, mila şi compasiunea sunt
prejudiciate; egoismul şi dorinţa de parvenire sunt
exploatate şi sunt stăvilite dorinţele de câştig pe cale
bună.
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Dobânda ţine oamenii departe de munca
pentru câştig şi producţie. Cei care sunt obişnuiţi la
cămătărie, se depărtează de artizanat şi agricultură. În
urmă rămâne doar câştigul banilor realizat prin bani,
stare în care sunt prejudiciate producţiile locale.
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Dobânda creează animozităţi neîncetat. Nu
există alt motiv necunoscut pentru duşmăniile între
contractanţi în afară de dobânzi. Cea mai rea parte a
cămătăriei este cea care creează dependenţă omului
ce nu mai poate fi salvat de ea.
Cu ajutorul cămătăriei se pot câştiga bani cu
ajutorul banilor, dar deşi unora le face pe plac acestea
dăunează poporului şi populaţiei. Şi din cauză că
acestea pe termen lung aduc prejudicii forţei de
muncă şi a capitalului, se întoarce ca daună şi celui
care practică asta.
În Coran scrie că Allah Preamăritul şi Profetul
se luptă cu cei care promovează cămătăria. 91 În alt
verset scrie astfel:
“Cei care mãnâncã din camãtã nu se
vor ridica [în Ziua de Apoi] decât așa cum se
poticnește cel atins de Șeitan. (Bakara, 275)
Şi Profetul a înştiinţat că cel mai rău mod de
a câştiga profit este cel de pe urma cămătăriei. 92
Trimisul a blestemat pe cei care practică asemenea
obiceiuri pentru a-şi salva poporul de această patimă
91. Bakara, 278-279. Trimisul lui Allah, mai povestește
despre un lucru pentru care Allah a declarat luptă. Și acel
lucru crează dușmănie pentru prietenii lui Allah. (Buhârî,
Rikâk, 38) Și nu a fost așa de aspru cu niciun păcătos sau
om rău.
92. İbn-i Ebî Şeybe, VII, 106/34552; Vâkıdî, III, 1016; ; İbn-i
Kesîr, Bidâye, V, 13-14.
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grea şi a spus că aceasta este egală cu cele mai mari
dintre păcate.93
Blestemul pe care l-a spus Profetul împotriva
celor care practică cămătăria este pentru a arăta că
în Islam nu este loc pentru aşa ceva, că nimeni nu
trebuie să cadă în această patimă, că este pentru a
închide uşile celor rele.
Cămătăria este interzisă în toate religiile şi
considerată mare păcat. Pentru că prejudiciile sunt
vizibile. În versete se poate vedea că ele au fost
interzise chiar şi evreilor.94
Este greşit să ne gândim că economia unei
populaţii nu poate prospera fără dobândă. Aceasta
este foarte posibilă. Pentru că avem astfel de exemple.
Islamul a interzis cămătăria şi dobânda şi a îndrumat
la asociere şi mărire a averii. Pentru că acest lucru
este spre beneficiul tuturor. Pe lângă asta, Allah a
considerat că împrumutul dat unui nevoiaş fără a
aştepta beneficii este mai acceptat decât pomana
dată. Pe de altă parte a poruncit darea de pomană
şi a realizat stabilitate financiară între oamenii din
popor.
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93. Müslim, Müsâkât, 105-106. Vezi de altfel. Buhârî, Büyû’,
24, 25, 113; Ebû Dâvûd, Büyû, 4/3333; Tirmizî, Büyû’,
2/1206; İbn-i Mâce, Ticârât, 58.
94. Nisâ, 160-161.
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2. Băutura şi Drogurile
Băuturile alcoolice şi drogurile sunt substanţe
foarte dăunătoare organismului uman. Omul trebuie
să fie mereu treaz şi apt. În caz contrar, nu este
acceptat nimic din ce face. Îndepărtarea de starea
trează duce fără îndoială spre hărţuire. În acea stare
cei care însuşesc aceste substanţe nu pot sta departe
de hărţuiri.
Băutura este un motiv de rău şi pentru persoană
şi pentru popor. Ea termină mintea. Şi în viaţă şi
pe lumea cealaltă toate lucrurile se fac cu ajutorul
lucidităţii. Când nu este lucid, omul este tentat să
facă rele inimaginabile. Precum o sticlă de spirt
în care cade o mică flacără arde imediat şi inima
şi mintea unui alccolic sunt în aceeaşi măsură în
pericol de ardere.
Lucruri care reduc luciditatea materială şi
spirituală precum băutura, jocurile de noroc,
pariurile, sunt armele duşmanului cel mai de temut,
diavolul. Atât timp cât oamenii nu vor sta departe de
acestea, nu se pot îndrepta spre bine. Diavolul, cu
ajutorul băuturii şi a jocurilor de noroc, seamănă în
inimile oamenilor ură, duşmănie şi îi întoarce unul
împotriva celuilalt, îi îndepărtează temeinic de Calea
lui Allah. Partea care pierde la pariu, în speranţa de a
câştiga, joacă încontinuu până când începe să creeze
numai nelinişte. Prin intermediul ghicitului oamenii
sunt păcăliţi cu spunerea unor fapte ce numai Allah
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le poate şti, sunt minţiţi cu înverşunare de acei
presupuşi ghicitori şi cel mai de preţ lucru, logica,
este lăsat deoparte. Pe scurt, aceste lucruri distrug şi
lumea aceasta şi Lumea de Apoi a credincioşilor. De
aceea pe ambele lumi salvarea este îndreptarea spre
cuvintele lui Allah. (Mâide, 90-91)
Profesorul rus Racinski spune următoarele
cuvinte de luat ca exemplu:
“Diavolul aşteaptă la gura sticlei şi îţi ia tot ce
deţii. Poate lua cămaşa de pe tine, chiar şi ultima
îmbucătură de la gura copilului tău. Pe lângă
aceasta, diavolul care aşteaptă în sticlă nu numai că
fură totul de la tine, distruge şi liniştea comunităţii
în care trăieşti şi ia onoarea, sufletul, fericirea. La fel
cum sparge orice dorinţă de a munci, tot aşa te lasă
fără câştiguri. Pentru producerea de alcool, putem
observa câtă muncă se depune pe degeaba. Calculaţi
câtă muncă, răbdare şi mâncare se cheltuie pentru a
produce atâtea soiuri de băuturi. Dacă s-ar fi adunat
la un loc atâta pâine, mâncare, apă, struguri, fructe
şi altele nu ar fi existat pe lume foamete sau preţuri
mari la alimente. Lăsaţi oamenii, era cale de a sătura
chiar şi animalele fără nicio problemă.
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Averea diavolului din sticlă nu se poate şti cam
cât este de mare. Cei care cad în patima lui plătesc
dările băuturii pe care o beau pe loc. Dar aceeaşi
oameni nu plătesc datoriile pe care le au altora la fel
de repede. Diavolul ia ce are de luat imediat şi fără
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discuţii. Dacă nu au bani să plătească, ei fură sau
omoară sau vând onoarea lor sau a familiei lor, fac
orice pentru a plăti acestui diavol.
Din cauza alcoolului viaţa multor persoane
alese a fost distrusă. Aceşti oameni au pierdut mereu
valorile pe care le dobândiseră. Băutura şi alcoolul
au adus nelinişte milioanelor de oameni mari. La
fel cum clădirile maiestuoase nu se pot construi pe
terenuri mlăştinoase, nici într-o populaţie condusă
în majoritate de oameni care au acest viciu nu se
poate instaura un regim liniştit sau construi o viaţă
fericită. Din această cauză, activităţile de reformare
trebuie începute tocmai cu înlăturarea acestor vicii
josnice. „95
Potrivit Organizaţiei Mondiale de Sănătate,
într-un eşantion de treizeci de ţări, 85% din crime
(în familie), 50% din violuri, 50% din scandaluri,
70% din cei care dau naştere violenţelor domestice,
şi 60% din cei care refuză să muncească sunt
alcoolici. Copiii celor care sunt alcoolici au mintea
redusă la 90%. Şansa ca o mamă alcoolică să aibă
un copil redus mintal este de 35%. Alcoolul pune
bariere în creşterea fetusului facilitează reducerea
mentală la copii şi dă naştere la dimensiuni foarte
reduse şi la dereglări grave psihice. Copiii oamenilor
care au obiceiul de a bea, pentru că trăiesc mereu
în tensiune şi stres, pot suferi de dereglări psihice şi
95. Grigory Petrov, Profesorul Ideal, İstanbul 2005, pag. 4852.
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comportamentale şi să fie mereu în stres emoţional.
De aceea, mulţi dintre aceşti copii vor avea rezultate
scăzute la şcoală şi în viaţă.96
Guvernul englez a declarat că majoritatea
daunelor vin din cauza băuturilor alcoolice; certuri
stradale, cheltuieli de spitalizare sau altele de genul
aduc daune în valoare de 20 de miliarde de lire
sterline (30 de miliarde de dolari).97
Profetul spune astfel:
“Nu bea niciodată, pentru că băutura este cheia
tuturor nenorocirilor.“ (İbn-i Mâce, Eşribe, 1)
“Este interzis şi o mică parte a ceva ce în
cantitate mare rezultă beţie.“ (Ebû Dâvûd, Eşribe, 5/3681;
Tirmizî, Eşribe, 3/1865)

Din această cauză, nu trebuie să ne păcălim
precum cei care spun “nu se întâmplă nimic dacă
bei cât să nu te îmbeţi“. Măsura este vizibilă - dacă
ceva care în cantitate mare dă beţie şi puţin din ea
este interzisă. Islamul vrea să prevină în cel mai
frumos mod relele care sunt foarte dăunătoare, prin
interzicerea lor. Nu dă ca exemplu teorii practice care
nu ajută în viaţă. Pune cele mai bune binecuvântări
pentru respectarea celor interzise şi pedepseşte cum
se cuvine pe cei care le încalcă. Această situaţie arată
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96. Musa Tosun, art. “Băutura”, Enciclopedia Islamului (Se vicii Islamice), XXI, 463.
97. The Guardian, Saturday March 27 2004, “Sobering th ughts about a claim”, Sean COUGHAN.
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cât de mare importanţă acordă această religie omului
şi arată cum îl îmbrăţişează cu milă şi îndurare.

3. Adulterul
Adulterul este un comportament văzut ca şi un
păcat mare şi o greşeală gravă în toate credinţele
din toate timpurile. Adulterul face ca poporul să fie
confuz, ca familia să se despartă, face ca legăturile
de familie, prietenie şi vecinătate să se rupă şi
scutură din temelie valorile spirituale şi morale ale
comunităţii. Face ca onoarea omului să fie călcată în
picioare căzând pradă plăcerilor trupeşti.
Prostituţia duce la traficul pe scară largă a
femeilor, pentru a fi utilizate ca o sursă de existență şi
conduce la apariția unor vânzători de femei. Pătează
onoarea și demnitatea feminității și maternității.
Pe de altă parte adulterul poate duce şi la boli
foarte grave. Oamenii care cad în patima adulterului
pot suferi de boli ale mijlocului sau se pot căpăta
cu boli transmisibile. SIDA, la care medicii moderni
nu pot găsi leac, se transmite în mare măsură prin
adulter.
Allah Preamăritul, care îşi iubeşte credincioşii,
nu vrea ca ei să cadă vreodată în această capcană. De
aceea, lăsând deoparte adulterul, le spune nici măcar
să nu se apropie de aşa ceva. În verset trece astfel:
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“Nu vă apropiaţi de preacurvie fie ea ascunsă
sau în văz!” (En’âm, 151)
“Și nu vã apropiați de preacurvie , cãci ea
este o josnicie! Și rãu drum este ea!” (İsrâ, 32)
Adică nu trebuie să ne apropiem măcar de
niciun drum care promite adulterul. Profetul arată
că privirile fără rost sunt foarte dăunătoare inimii
astfel:
“Privirea către interzis este o săgeată dintre
cele otrăvitoare ale demonului. Cel care va părăsi
aceasta de frica lui Allah, îi va da o credinţă ce îi va
linişti sufletul.“ (Hâkim, IV, 349/7875; Heysemî, VIII, 63)
Din această cauză Islamul a îndrumat ca femeile
şi bărbaţii să fie acoperiţi într-un anume mod, să
se ferească de incitarea celorlalţi, să nu rămână o
femeie străină alături de un străin alături, singuri şi ia
măsuri pentru a nu destrăma comunitatea prin gesturi
incitante. De aceea şi vorbele sau gesturile care sunt
incitante sunt considerate ca invitaţii pentru păcatul
adulterului. Islamul nu a rămas doar la acestea, ci a
impus ca educaţia să fie făcută în casă, în familie,
căsătoria să fie făcută la timp, fără a o întârzia, să fie
facilitată, şi dă misiunea de a ţine în viaţă valorile
morale şi spirituale.


104

Din câte s-a înţeles până acum, ţelul Islamului
nu este acela de a-i pedepsi pe cei vinovaţi, ci de a
preveni obiceiurile şi comportamentele care duc spre
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vicii ce îi transfomă pe oameni în vinovaţi. Astfel, în
Islam, sancţiuni pentru adulter au fost văzute extrem
de rar.
Pe de altă parte Allah îi avertizează pe cei care
păcătuiesc şi îi anunţă de chinuri mult mai mari decât
cele lumeşti şi vrea să îi ocrotească de ele. Celor care
comit adulter le trimite numai nenorociri. Trimisul
anunţă astfel:
“ Atunci când o comunitate acceptă adulterul
şi începe să îl practice, cu siguranţă vor apărea
boli transmisibile între ei şi se vor transmite boli
nemaivăzute în poporul lor.” (İbn-i Mâce, Fiten, 22; Hâkim,
IV, 583/8623)

Acest păcat care are atâtea daune pe această
lume şi pe Lumea de Apoi are daunele sale. Profetul
spune astfel:
“În această noapte au venit la mine două
persoane (Gavriil şi Mihail) şi m-au trezit din somn,
spunând «Hai să mergem». Şi eu am plecat cu ei...
am ajuns la o construcţie ce semăna cu un cuptor.
Acolo erau ţipete care nu puteau fi înţelese şi durerile
se amestecau una cu alta. Am înţeles că înăuntru
erau o mulţime de bărbaţi goi şi femei dezbrăcate.
Pe măsura ce flăcările creşteau sub ei, strigau din ce
în ce mai tare, şi se auzea durerea lor. I-am întrebat
pe îngeri cine erau aceia:
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«–Bărbaţi şi femei ce au comis adulter.“(Buhârî,
Ta’bîr, 48; Cenâiz, 93; Tirmizî, Rü’yâ, 10/2295)

Sodomia, lesbianismul sunt trăsături din cele
mai josnice şi sunt considerate la fel de mari păcate
ca şi adulterul. Fiece om cu mintea la cap îşi poate da
seama cât de greşite şi periculoase sunt.
Pe lângă acestea Islamul a interzis uciderea,
magia, defăimarea prin preacurvire, mâhnirea
părinţilor, furtul de la orfani, dezertarea, bârfa pe la
spatele oamenilor, defăimarea, şi multe alte păcate
care aduc cu ele mari nenorociri şi prejudicii atât
morale şi spirituale cât şi materiale.98

D. Natura (mediul
înconjurător), curățenia și
apa în Islam

1. Mediul înconjurător
Măritul Allah dă de veste tuturor că orice
lucru din natură este creat de El pentru beneficiul
ființei umane. Pentru a putea exprima cât mai
corect recunoștința pentru acestea trebuie să ne
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98. Buhârî, Şehâdât, 10; Vasâyâ, 23; Müslim, Birr, 55, 56;
Ebû Dâvûd, Edeb, 35/4875; Ahmed, III, 154, 135. Pentru
detalii vezi. Dr. Murat Kaya, Măsuri pentru viață a Profetului, İstanbul 2007, pag. 308-458.
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apropiem de natură ca de un lucru primit în gaj, cu
conștiință și responsabilitate. Folosirea cu dispreț a
naturii, distrugerea și risipirea acesteia reprezintă o
ingratitudine care se va întoarce tot către noi. Allah
Preaînaltul poruncește astfel:
“Stricăciunea s-a arătat pe uscat și pe mare,
din pricina a ceea ce săvârșesc mâinile oamenilor,
pentru ca Allah să-i facă pe ei să guste o parte din
ceea ce ei au făcut. Poate că ei se vor întoarce!”
(Rûm, 41)

În timp ce Allah Preaînaltul poruncise mai
înainte: “Și cerul El l-a înălțat și El a stabilit
balanța, pentru ca voi să nu fiți nedrepți la
cumpănire!”.99 Însă oamenii nu au ascultat și
suportă și acum consecințele.
Musulmanul,
reflectându-și
liniștea
și
frumusețea sufletească în mediul înconjurător, se
poartă frumos cu oamenii, animalele, plantele, și
chiar cu ființele fără viață. Este atent să nu rănească
nicio ființă. Pe lângă Profetul nostru trecuse un alai
funerar. Trimisul lui Allah a spus:
„- Și-a găsit liniștea sau a scăpat de sine“.
Companionii l-au întrebat:
„- O, Trimis al lui Allah, ce ați vrut să spuneți cu
«Și-a găsit liniștea sau a scăpat de sine» ?“ Trimisul
lui Allah a răspuns:
99.

Rahmân, 7-8.
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„Când un rob credincios moare, scapă de
oboseala lumească, ajungând la iertarea divină.
Când însă moare un păcătos rău, oamenii, copacii,
locurile și animalele, scăpând de ticăloșiile acestuia,
ating liniștea.“ (Buhârî, Rikâk, 42; Nesâî, Cenaiz, 48; Ahmed,
V, 296, 302, 304)

Înseamnă că există rațiune chiar și la ființele
pe care le credem fără viață. İată una din spusele
(poveștile) în limbile acestora.
Abdullâh bin Mes‘ûd povestește astfel:
„Un munte, strigând pe altul pe nume, îl
întreabă:“
«- Ei, cutărică, azi a trecut pe la tine vreo
persoană care pomenește numele lui Allah?». Dacă
i se răspunde:
«- Da, a trecut.», se bucură mult.
Avn bin Abdullâh, care a auzit această povestire
de la İbn-i Mes‘ûd, adaugă următoarele:
„- Munții aud cuvintele mincinoase și greșite și
nu aud cuvintele de bun augur?! Munții ascultă mai
bine și cu mai mult dor cuvintele frumoase și de bun
augur. În verset se vestește astfel faptul că munții
aud cuvintele rele:
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«Și ei zic: “Cel milostiv și-a luat un fiu!“. Voi
spuneți un lucru cumplit! Aproape că cerurile
se crapă de aceste vorbe, pământul se despică
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și munții se prăbușesc în fărâme. Pentru că ei
îi atribuie Celui Milostiv un fiu. În vreme ce nu
se cuvine ca Cel Milostiv să-și ia un fiu. Toți cei
care se află în ceruri și pe pământ vor veni la Cel
Milostiv ca robi. » (Meryem, 88-93) (Beyhakî, Şuab, I, 453;
Taberânî, Kebîr, IX, 103)

În această situație omul, în orice loc și în orice
manieră, ar trebui să evite cu tărie cuvintele și
comportamentul deranjant. Murdărirea câmpiilor,
apelor, aerului și peisajului orașului sau satului
în care trăim, aruncarea de gunoi și mizerii sunt
comportamente nepotrivite pentru onoarea și
respectul umanității. Înseamnă să nu ne gândim
nici la noi, nici la ceilalți. Pe când musulmanul se
gândește că ceilalți ar putea fi deranjați de locurile
pe care le murdărește și că frumusețea mediului
înconjurător va fi stricată; se ferește să arunce
mizerii cum ar fi: coji de semințe, alune sau fistic,
sticle, cutii de conserve, hârtie, ambalaje pe străzi,
bulevarde sau locuri de picnic, nu se pune în situații
dernajante pentru oameni și chiar animale, văzând
respectarea acestor lucruri ca pe o condiție în calea
devenirii unui bun credincios și către perfecțiune.
Deoarece Profetul nostru a dat de veste că Allah
nu iubește lucrurile și ființele care aduc vătămare
oamenilor, însă este acceptată îndepărtarea unei
ramuri sau chiar a unui ghimpe care ar putea face rău
sau care împiedică calea unui om. Muâz bin Enes
povestește astfel:
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„Eu împreună cu Trimisul lui Allah ieșisem
într-un război sfânt. Ostașii au micșorat locul
pentru popas și au blocat calea. Văzând acest lucru,
Profetul a trimis un sol care le-a spus următoarele:
«– Cel care micșorează un loc sau blochează calea
(sau deranjează un credincios) acela nu are război
sfânt»„ (Ebû Dâvûd, Cihâd, 88/2629; Ahmed, III, 441)
Aici, Profetul lui Allah anunță că este o greșeală
mare ca, fără motiv, să se strâmtoreze un spațiu sau un
drum sau să se provoace suferințe de orice fel vreunui
rob al lui Allah, iar cel care face aceste lucruri își va
pierde binefacerile (creditele). Din acest punct de
vedere, trebuie să ne ferim de comportamente care ar
provoca suferințe altora: aruncarea de gunoi oriunde,
scuipatul, parcarea mașinii oriunde, blocarea căilor
de acces etc. Trimisul lui Allah, într-un alt hadis-i
șerif, relatează astfel:
„- Feriți-vă să vă faceți rugăciunile sau să
înnoptați pe drumuri. Deoarece pe acolo trec șerpii
și animalele sălbatice. Feriți-vă să vă faceți nevoile
pe drumuri! Deoarece acest gen de comportament
denotă o grosolănie care expune omul la blesteme.“
(Ahmed, III, 305; 381)
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„- Feriți-vă să faceți cele trei lucruri care v-ar
putea atrage blesteme: Nu vă faceți nevoile lângă
fântâni, în mijlocul drumului sau unde se adumbresc
oamenii!“ (Ebû Dâvûd, Tahâret, 14/26; İbn-i Mâce, Tahâret, 21)
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În aceste minunate instrucțiuni ale Trimisului
lui Allah vedem nu doar grija pentru om, ci pentru
întreaga natură a cărei armonie se încearcă păstrată.
De asemenea se vede grija pentru mediul înconjurător
chiar și pentru viața sălbatică, care sunt apărate cu
delicatețe și grijă.
Musulmanii, în afara faptului că nu au deranjat
nici oamenii nici animalele, le-au servit ca pe niște
creaturi ale lui Allah. Celebrul scriitor francez
Montaigne a afirmat că: „Turcii musulmani au
stabilit fundații și spitale pentru animale“. Avocatul
francez Guer care vizitase imperiul otoman în secolul
XVII, a afirmat că în Șam era un spital care se ocupa
de tratarea pisicilor și câinilor bolnavi. Prof. Dr.
Sibai ne dă următoarele informații legate de acest
gen de fundații:
„În vechea tradiție a fundațiilor sunt obligatorii
locurile pentru tratarea și hrănirea animalelor
bolnave. Yeșil Mera (în prezent locul unde se află
stadionul orașului Șam) pe vremea lui era un loc
dedicat păscutului pentru animalele abandonate de
stăpânii care le-au stors puterile prin muncă și care
le-au lăsat neîngrijite și nemâncate. Aceste animale
pășteau acolo până la moarte. Printre fundațiile din
Șam existau și locuri unde pisicile mâncau, dormeau
și se plimbau. Astfel că sute de pisici care nu aveau
nicio problemă în găsirea mâncării erau aici ca la ele
acasă.“
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Islamul acordă importanță atât vietăților, cât și
copacilor și mediului verde. Profetul relata astfel:
„Chiar de vine sfârșitul lumii și în mâna unuia
dintre voi se află un răsad, dacă poate, să-l sădească
înainte de sfârșitul lumii!“ (Ahmed, III, 191, 183)
Unul din primii companioni, Ebu’d-Derdâ,
planta copaci în Șam. De el s-a apropiat cineva și i-a
zis, cu uimire:
„- Tu, care ești prietenul Profetului, te ocupi cu
plantarea copacilor?“ Hz. Ebu’d-Derdâ i-a răspuns
astfel:
„- Stai, nu mă judeca pripit! Eu l-am auzit pe
Profetul nostru relatând astfel:
«Dacă cineva plantează un copac iar din
fruntele acestuia mănâncă un om sau o creatură a
lui Allah, acel cineva care a plantat copacul are o
binefacere în plus în Ziua de Apoi.»„ (Ahmed, VI, 444.
Bkz. Müslim, Müsâkât, 7)

Tot Profetul nostru ne relatează:
„Celui care va tăia în mod nejustificat un copac,
Allah îi va lungi capul până în iad.“ (Ebû Dâvûd, Edeb,
158-159/5239)
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„Nu există nicio plantă crescută pe pământ
care să nu fi fost apărată de aripile unui înger
supraveghetor. Acest lucru continuă până la
recoltarea acelei plante. Cel care calcă în picioare
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planta, va fi blestemat de acel înger.“

(Ali el-Müttakî,

Kenz, III, 905/9122)

Profetul nostru a declarat zonele Medina și
Taif de lângă Mecca zone protejate și a interzis aici
tăierea copacilor, distrugerea vegetației, vânătoarea100
și a poruncit astfel:
„Nu se vor lovi cu bâtele și nu se vor tăia
copacii aflați sub protecția Profetului lui Allah. Însă
li se pot scutura blând frunzele pentru a putea hrăni
animalele flămânde.“ (Ebû Dâvûd, Hac, 95-96/2039)
Și tot despre locul de pășunat al fiilor seminției
Harise a poruncit101:
„Cel care va tăia de aici un copac, obligatoriu să
planteze altul în loc!“
Ebû Duʻşum el-Cühenî mai adaugă aceste
vorbe auzite de la bunicul său:
„Profetul văzuse un beduin care se chinuia
să scuture niște frunze lovind crengile unui copac
pentru a-și hrăni animalele. Le-a spus celor de lângă
el:
100. Ebû Dâvûd, Menasık, 96; M. Hamidullah, Profetul I lamului, İstanbul 2003, I, 500; a.mlf., el-Vesâik, Beyrut
1969, pag. 236-238, 240; Ali Rıza Temel, “Legătura Om
Natură conform Islamului”, Omul și natura, pag. 77
101. Belazurî, Fütûhu’l-büldân, Beyrut 1987, pag. 17; İbr him Canan, Islamul și Sănătatea Mediului, İstanbul 1987,
pag. 59-60.
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«– Aduceți-l pe acel beduin la mine, dar purtațivă blând, nu-l speriați pe om!». Când beduinul s-a
apropiat de el i-a spus:
«– Ei, beduinule! Scutură frunzele mai ușor, cu
delicatețe, nu cu lovituri!».
Parcă văd și acum în fața ochilor frunzele căzute
pe capul beduinului.” (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, Beyrut 1417,
VI, 378)

După cum se vede Profetul lui Allah, sfătuind cu
orice ocazie protejarea și înfrumusețarea mediului, a
creat o societate decentă și respectuoasă față de toate
ființele.
Iată un exemplu al discursului ținut de primul
calif Hz. Ebû Bekir în fața armatei pregătite de
luptă.
„Nu faceți ticăloșii, nu pângăriți prăzile, nu
fiți cruzi, nu torturați (prin tăierea urechilor sau
a nasului); nu omorâți copii, bătrânii și femei! Nu
tăiați și nu ardeți din rădăcini curmalii, nu tăiați
pomii fructiferi, nu tăiați oi, vaci sau cămile -cu
excepția celor pe care le veți mânca-! Vă veți întâlni
cu oameni care s-au închis în mănăstiri pentru a se
dedica rugăciunilor, lăsați-i să-și facă rugăciunile în
religia lor...“ 102
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102. Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 85; Ali el-Müttakî,
Kenz, no: 30268; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, Beyrut 1987, II,
200.
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Comte de Bonneval, care a observat această
rigurozitate la musulmani, a spus, plin de uimire:
„În imperiul otoman este posibil să vezi turci
care sunt în stare să plătească muncitori pentru a uda
copacii părăsiți, condamnați la uscare.“

2. Curățenia
Islamul stimulează curățenia materială și
spirituală și îi învață pe adepții săi cum să facă acest
lucru. În Coran se spune:
“…Allah îi iubește pe cei care se curățesc”.
(Bakara, 222)

İar Profetul nostru ne poruncește:
“Allah este curat, îi place curățenia”.

(Tirmizî,

Edeb, 41/2799)

Se observă că Profetul nostru a acordat atenție
curățeniei de orice fel. De exemplu, era foarte atent
ca atunci când mergea la geamie sau în vizite, când
ieșea în societate, să fie îmbrăcat curat și frumos,
să fie dat cu parfumuri frumos mirositoare, să nu
mănânce alimente care ar fi deranjat o altă persoană
precum ceapă sau usturoi.
Islamul a adus un statut bazat pe lustraţie
(ceremonie de purificare), curtoazie şi curăţenie.
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Profetul nostru a poruncit: “Curățenia este jumătate
din credință”.103 Majoritatea cărților privitoare la
credință și la tradiția profetului încep cu relatări
despre curățenie.
Ca o bază fundamentală a religiei noastre, fără
curățenia trupului și a spațiului, anumite practici
religioase nu sunt permise și admise. Printre acestea,
spre exemplu, o mare importanță a fost dată etichetei
toaletei, hainele musulmanului nu trebuie să fie
stropite cu impurități, bărbaților li s-a ordonat cu
strictețe să aștepte câteva momente după urinare,
din motive ecologice. Allah Preaînaltul spunând că
„Cele mai multe dintre pedepse vin de la faptul că
nu vă feriți suficient de bine de impurități“104 și-a
îndemnat comunitatea să se poarte riguros în această
privință.
Religia islamică ne poruncește ca zilnic, cel
puțin de cinci ori, să ne spălăm și să ne ținem curate
(prin abluțiune) mâinile, gura, fața, capul, urechile,
gâtul și picioarele, expuse tot timpul la mizerii și
microbi. Profetul a relatat:
„Cheia raiului este rugăciunea, cheia rugăciunii
este curățenia“. 105 Astfel Islamul a adus la rang de
practică religioasă și adorare curățenia obligatorie
pentru fiecare om.
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103. Müslim, Tahâret 1.
104. İbn-i Mâce, Tahâret, 26.
105. Ahmed, III, 340.
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Un alt subiect căruia Profetul i-a acordat o
mare importanță este curățenia gurii. Pentru aceasta,
Profetul a recomandat folosirea misvak-ului înainte
de abluțiune și seara106. De asemenea, a dorit ca
musulmanii să cinstească mâncarea prin curățenie,
spălându-se înainte și după fiecare masă pe mâini. 107
Pe de altă parte, circumcizia, epilarea zonelor
inghinale și axiale, tăierea unghiilor, scurtarea
mustății și a bărbii sunt câteva reguli de igienă și de
bune maniere. 108
Profetul nostru, în afara faptului că avea grijă
de curăţenia hainelor, acorda o importanţă deosebită
ordinii şi aspectului. Ebû Kursâfe, un martor al
acestor lucruri, povesteşte astfel:
„Eu, mama şi mătuşa ne aflam în prezenţa
Profetului, pentru a-i arăta supunere- Când am plecat
de la Profet, mama şi mătuşa mi-au zis:
- Copilul meu, nu am văzut niciodată o aşa
persoană! Nu cunoaştem pe cineva cu faţa mai
frumoasă, hainele mai curate şi vorba domoală.
Parcă din gura sa binecuvântată curgea lumină.“
(Heysemî, VIII, 279-280)
106. Buhârî, Cuma, 8; Temennî, 9; Savm, 27; Müslim, Tahâret,
42.
107. Vezi Tirmizî, Et‘ime, 39/1846.
108. Buhârî, Libâs, 63-64.
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Odată, pe când era la locul de rugăciune, de
Profet s-a apropiat un om căruia părul i se încurcase
cu barba. Profetul i-a făcut semn cu mâna să-şi
îndrepte părul şi barba.109
Profetul nu dorea ca pe hainele sale să existe
mirosuri deranjante. Într-o zi, simţind miros de
transpiraţie pe bluza sa, s-a dezbrăcat de aceasta.
Hz. Aişe, care ne-a relatat acest lucru, mai zice
că Profetului întotdeauna i-au plăcut mirosurile
frumoase. Conform spuselor:
„Profetul lui Allah era recunoscut noaptea
după mirosul său frumos.“ (Dârimî, Mukaddime, 10)
Companionii Profetului erau persoane care îşi
vedeau fiecare de treaba lor. Ei munceau vineri până
la vremea prânzului, apoi mergeau la rugăciune. Din
acest motiv trupul lor mirosea urât, iar Profetul le-a
poruncit:
„- Vineri să vă spălați!“.

(Buhârî, Cum`a 16, Büyû`

15; Müslim, Cum`a 6)

Musulmanii au construit în toate colțurile țării
aziluri, căi navigabile și fântâni. Au construit băi
turcești până în cele mai mici sate pentru perfecțiunea
curățeniei. Casele musulmanilor sunt extrem de
curate. Niciodată nu se intră încălțat înăuntru. Fiecare
loc e atât de curat încât să se poată facă rugăciunea
acolo. Nu se permite creșterea și îngrijirea animalelor
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109. Muvatta’, Şaar, 7; Beyhakî, Şuab, V, 225.
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în casă, nu este permisă intrarea în case nici măcar
a păsărilor. Unul din cei mai importanți companioni,
Abdullah bin Mes’ûd, precum și alți învățați ai
Islamului, au impus măturarea caselor zilnic. Din
această cauză în casele lor era imposibil vreodată să
se găsească gunoi. (İbn-i Ebî Şeybe, V, 264/25921-2)
M. de Thevenot spunea următoarele, referitoare
la curățenia și curtoazia musulmanilor:
„Turcii trăiesc sănătos și se îmbolnăvesc rar. Nu
au, ca în țările noastre, boli ale rinichilor sau alte
numeroase boli periculoase, nu cunosc nici măcar
numele acestor boli. Eu cred că unele din principalele
motive ale minunatei sănătăți a turcilor sunt spălatul
des și sobrietatea în mâncare și băutură. Ei mănâncă
destul de puțin. İar mâncarea lor nu e ceva amestecat
ca la creștini.“ 110
Profetul lui Allah a interzis cu desăvârșire
murdărirea drumurilor de acces, a locurilor umbroase,
partea de jos a pereților, a locurilor pentru odihnă și
relaxare. 111 Ebû Musa el-Eş‘arî, când a fost venit
guvernator la Basra a spus:
„- La voi am fost trimis de Ömer bin Hattâb. Vă
voi învăța Coranul lui Allah și Tradiția Profetului și
110. M. De Thevenot, Povestea unei călătorii în Levant, P ris, 1665, pag. 58.
111. Ebû Dâvûd, Tahâret, 14/26; İbn-i Mâce, Tahâret, 21; A med, I, 299; III, 305; 381; Hâkim, I, 273/594.
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vă voi curăța drumurile.“ (Dârimî, Mukaddime, 46/566; İbn-i
Ebî Şeybe, V, 264/25923)

Profetul lui Allah dădea sfaturi legate de
îngrijirea și curățenia animalelor, în special despre
curățirea mizeriei și a prafului de pe oi și caprelor.
(Heysemî, IV, 66-67)

Islamul a dat o importanță deosebită curățeniei
spațiilor de cult. Cabir povestea astfel:
„... Odată Profetul lui Allah venise în vizită
la noi la această moschee. În mână avea o ramură
din binecunoscutul copac de curmale İbnû Tâb . În
partea direcției spre Mecca pe moschee a văzut
un scuipat și l-a șters cu acea crenguță... Apoi
întorcându-se spre noi a spus:
«–Dați-mi un șofran!». Un tânăr din vecinătate
s-a ridicat și a dat fuga acasă și a adus un pumn de
șofran parfumat. Profetul a luat șofranul și l-a pus
în vârful crenguței de curmal. Apoi a șters urmele
scuipatului. De aici tradiția parfumului de șofran
în moscheile voastre...“ (Müslim, Zühd, 74; Mesâcid, 52;
Beyhakî, Kübrâ, I, 255)

3. Apa
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Apa este cel mai bun utilitar pentru asigurarea
curățeniei și a frumuseții mediului înconjurător. Mai
mult de atât, continuitatea vieții este asigurată de apă.
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Căci apa înseamnă viață și baza tuturor viețuitoarelor
este apa. În Coran se poruncește:
“Allah a creat toate vietățile din apă”.

(Nûr,

45; Enbiyâ, 30)

Allah Preaînaltul, spre beneficiul slujitorilor săi,
a dat multe particularități apei. Unele dintre acestea
sunt:
1) Compusul chimic cel mai apropiat de apă este
hidrogenul sulfurat (H2S), care, chiar dacă este de
două ori mai greu decât apa, la temperatura camerei
este sub formă gazoasă. De asemenea este un gaz
urât mirositor și otrăvitor. Cu alte cuvinte Allah
Preaînaltul a pregătit apa special pentru om.
2) Starea cea mai consistentă a apei, spre
deosebire de compușii chimici similari pentru solide,
adică nu starea înghețată a apei, este starea ei de
patru ori mai concentrată. Astfel, apa, în mări, lacuri
și fluvii, nu îngheață de la fund spre suprafață, ci de
sus în jos. Din acest motiv, viețuitoarele ce trăiesc în
acele ape sunt ferite de frig prin această peliculă de
gheață de la suprafață.
3) Punctele de congelare și fierbere ale apei sunt
cele mai potrivite pentru vitalitatea organică.
4) Polaritatea apei are particularitatea de a
dizolva cu ușurință multe substanțe organice și
anorganice.112
112. Doç. Dr. Şâkir Kocabaş, Geneza în Coran, pag. 157.
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În Coran se găsesc foarte des atribuiri pentru
apă. Se pomenește despre formarea ploii, etapele
transformării norilor în ploaie, despre reînvierea
pământului prin mângâierea sensibilă a ploii,
despre apele subterane, circuitul apei și despre
purificarea apelor poluate.113 Atrage atenția asupra
binecuvântatei ape și numește apa „sfântă“.114
Musulmanii, care realizează valoarea apei în
cel mai bun mod, se roagă celui care le oferă apă
astfel: „ Să fii limpede ca apa!”. Din această cauză
acordă o mare importanță serviciilor de apă. În
special în apropiere de Kaaba, este o mare onoare
și un important serviciu să se ofere apă și șerbet
pelerinilor. Unchiul Profetului nostru, Abbas, avea
vie la Tâif. Și înainte şi după Islam, aducea stafide
și, punându-le în apa Zemzem (sfințită), le oferea
pelegrinilor. După el, fiii și nepoții i-au continuat
tradiția.115
Odată, Profetul Muhammed venise în cartierul
cu fântâni din Harem-i Şerif unde se oferea apă și
șerbet, cerând de băut. Hz. Abbâs spuse către fiul
său:
„- Fadl! Du-te la mama ta și adu din băutura
specială pentru Profet!“ Trimisul lui Allah i-a
poruncit:
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113. Nûr, 4; Zuhruf, 11; Zümer, 21; Vâkıa, 68-70; Nâziât, 31;
Furkân, 48.
114. A‘râf, 57; Şûrâ, 28.
115. İbn-i Hişâm, IV, 32; İbn-i Sa’d, II, 137; Vâkıdî, II, 838.
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„- (Nu) mie dă-mi din băutura tuturor!“ H.
Abbâs a spus:
„- Ei, Profetule, câteodată mâinile oamenilor se
ating de această apă“. Trimisul lui Allas i-a zis:
„- Dă-mi să beau din apa tuturor!“ și a băut
din apa oferită de Hz. Abbâs. Apoi Profetul s-a dus
la fântâna cu apă sfințită Zemzem. De aici familia lui
Hz. Abbâs scotea apă și o oferea pelerinilor. Trimisul
lui Allah i-a recompensat zicând:
„- Ei fii ai lui Abdülmuttalib, scoateți apă!
Sunteți mai presus decât o acțiune dreaptă!“. Apoi
Profetul a poruncit:
“– Oamenii, (pentru a aplica orice lucru care îl
fac eu), dacă nu și-ar fi dorit deranjul și efortul, aș
fi coborât eu de pe cămilă, aș fi pus ața de fântână
colea și aș fi tras apă din fântână exact ca voi.”.
Între timp, cu mâna sa sfântă arăta spre umăr. (Buhârî,
Hac, 75)

Profetul lui Allah povestea astfel despe
binefacerile oferirii de apă:
„În Ziua de Apoi unul care trebuie să meargă
în Iad se întâlnește cu unul din Rai și îi spune: «Ei, cutărică! Îți amintești că îmi cerusei apă și ți-am
dat o înghițitură? » (cerându-i astfel să intervină).
Iar crediciosul face mărturie pentru el. Un altul se
apropie tot de unul care va merge în Rai și îl roagă
să îl ajute: “


123

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
«–Îți amintești că într-o zi ți-am dat apă pentru
abluțiune? ». Credinciosul și-a amintit și a depus
mărturie pentru el. Tot un păcătos se întâlnește cu
un credicios și îi spune:
«–Ei, cutărică! Îți amintești că m-ai trimis să îți
fac o treabă într-o zi? Iar eu în acea zi ți-am făcut
acel serviciu. » Iar credinciosul a depus mărturie
pentru el.” (İbn-i Mâce, Edeb, 8)
Profetul lui Allah avea grijă ca apa să fie curată
și dulce, prefera supușii care aveau apa dulce116 și
interzicea murdărirea apelor. 117
În același fel, conform religiei islamice, apa
folosită la abluțiune trebuie să fie curată iar apa
folosită la băut și în gospodărie nu trebuie să aibă
gustul, culoarea și mirosul schimbate.
Apa, fiind atât de importantă, devine necesară
tratarea ei de cuviință. Dr. Masaro Emoto, om de
știință japonez, a făcut o cercetare asupra cristalelor
de apă înghețate și a observat că acestea apar într-o
formă hexagonală estetică și bine conturată iar
aceste cristale se formează în ape de izvor naturale,
neatinse de mâna omului, într- formă atât de netedă
și frumoasă încât fascinează oamenii. Luând din
aceste ape în două containere separate a făcut
experimente. A observat că în recipientul unde s-au
șoptit vorbe de dragoste, compasiune, rugăciuni,
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116. İbn-i Hacer, İsâbe, III, 615.
117. Buhârî, Vudû’, 68.
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expresii de recunoștință cristalele de apă și-au păstrat
splendoarea naturală, pe când în recipientul unde
s-au rostit vorbe jignitoare și „diavol“ cristalele de
apă s-au fragmentat, și-au perturbat toate formele și
și-au pierdut specificul estetic.
În cadrul aceluiași experiment apa a răspuns
diferit la muzica frumoasă, plăcută și la ritmurile urâte
și neplăcute.118 A mai făcut experimente similare și
asupra orezului încolțit și a florilor, plantele frumos
tratate menținându-și frumusețea și prospețimea, pe
când celelalte s-au degradat și decolorat.
Dr. Emoto răspunde astfel la întrebarea:
„Care este efectul gândirii bune și frumoase,, a
comportamentului corespunzător față de apă, asupra
corpului uman?“
„- Aceasta este munca mea de șapte ani și
jumătate. În această perioadă, bolnavilor de
cancer sau alte boli grave li s-a dat să bea din
apa peste care s-au șoptit vorbe frumoase și
compasionale și s-a văzut ca are un efect pozitiv
în tratarea bolilor.“ 119
118. Safvet Senih, “Secretul cristalelor de apă”, Sızıntı, D cembrie 2002, nr. 287; M. Akif Deniz, Primul pas, Februarie, 2003.
119. İpek Durkal, “Cristale formate prin afișarea celor 99 de
nume ale lui Allah”, SABAH GAZATESİ GÜNAYDIN
EKİ, 28.03.2009; http://arsiv.sabah.com.tr/2009/03/28/
gny/haber, E64927875AE84F09B4896D9955C9BE15.
html
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Din acest punct de vedere, trebuie să ne purtăm
frumos cu oamenii, animalele, vegetația, natura, pe
scurt întreaga lume.
Un alt punct demn de menționat aici este
folosirea cu economie a apei, a naturii și a mediului
înconjurător. Allah Preaînaltul poruncește astfel:
“Măncați, beți, însă nu întreceți măsura!”
(A‘râf, 31)

“Căci risipitorii sunt frații șeitanilor.”

(İsrâ,

27)

“…Nu risipiți, căci El nu–i iubește pe
risipitori.” (En‘âm, 141)
İar Profetul lui Allah poruncește astfel:
„Mâncați, beți, îmbrăcați și dați de pomană
fără a vă lăsa copleșiți de mândrie și extravaganță.“
(Buhârî, Libas, 1; İbn-i Mâce, Libas, 23)

În special apa nu trebuie să fie irosită. Profetul
Muhammed trecuse pe la companionul său Hz. Sa‘d
care, în acest timp, își făcea abluțiunea și folosea apă
din belșug. Profetul nostru l-a întrebat:
„- Ce e cu risipa asta?“. Sa’d a întrebat:
„- La abluțiune există risipă?“. Trimisul lui
Allah i-a răspuns:
„- Da, chiar dacă ai fi pe un fluviu!“ (İbn-i Mace,
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Taharet, 48)
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Dacă irosirea apei nu este permisă nici măcar
pentru închinarea la Allah, în alte cazuri este interzisă
cu desăvârșire irosirea acesteia.
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PARTEA A TREIA
CORANUL CEL SFÂNT

1. Motive de revelație și consemnare
Coranul cel Sfânt este ultima carte religioasă
revelată. Allah Preaînaltul nu a revelat-o dintr-o
bucată, ci, în virtutea înțelepciunii, a revelat-o pe
bucăți. Această situație a facilitat omenirii prea
multe beneficii și a redus multe dificultăți.
Profetul nostru Muhammed, în timp ce se cobora
revelația, cu dorința de a nu uita versetele se grăbea
și dorea să recite alături de Arhanghelul Gavril. În
această stare i s-au revelat următoarele versete:
“Nu te grăbi cu recitarea Coranului mai
înainte de a ți se încheia revelarea lui! Și spune:
«Doamne, sporește-mi mie știința»!” (Tâhâ, 114)
“Nu mișca limba ta pentru ca să-l grăbești!
Noi suntem datori cu strângerea lui și cu recitarea
lui! Iar când Noi îl vom recita, urmează recitarea
sa!” (Kıyâme, 16-18)
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Din acest moment, când venea Arhanghelul
Gavril Profetul tăcea, iar când revelația divină era
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complet terminată Profetul Muhammed deja o avea
memorată și putea începe recitarea. Această situație
este una din dovezile care arată că Sfântul Coran este
o minune.
Profetul nostru avea multe cărți de revelații.
Numărul acestor se ridica până la 65. În momentul
când se revela o parte din Coran, Profetul lui
Allah chema la sine din scribii liberi și îi punea să
scrie revelațiile. 120 İar aceștia scriau versetele cu
materialele ce se găseau la acea vreme. După ce
se termina procesul de scriere îi punea pe scribi să
citescă ce au scris și, dacă era cazul, făcea corecturi.
Apoi scribul ieșea și citea oamenilor revelațiile. 121
În urma lui, Profetul recita versetele companionilor
săi, întâi bărbaților, apoi femeilor122. După aceea
musulmanii memorau versetele, din care scriau apoi
o parte, pentru a le avea în permanență lângă ei.
Versetele și rândurile revelate pe bucăți erau apoi
aranjate în ordine la sfătuirea lui Gavril, după vrerea
lui Allah Preaînaltul, după care Profetul Muhammed
le scria în ordine, prin intermediul scribilor. 123
120. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Istoria Coranului, pag. 106107.
121. Vezi. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 4; Tirmizî, Menâkıb,
74/3954; Ahmed, V, 184; Heysemî, I, 152.
122. İbn-i İshâk, Sîret, pag. 128.
123. Buhârî, Tefsîr, 2/45; Ebû Dâvûd, Salât, 120-121/786; Ti mizi, Tefsir, 9/3086; Ahmed, IV, 218; Ali el-Müttakî, II,
16/2960. În legătură cu aşezarea versetelor vezi Mehmet
Fâik Yılmaz, Âyetler ve Sûreler Arasındaki Münasebet,
Ankara 2005, pag. 100-102.
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Să nu uităm că primele versete revelate s-au
axat persistent pe cuvântul „Carte“ ca un subiect
pentru recunoașterea științelor umane, prin folosirea
frecventă a cuvintelor „pană (creion)“ și „rânduri
scrise“.124 İată de ce Profetul lui Allah a depus
eforturi și a sprijinit cu diligență și seriozitate
scrierea Coranului pentru păstrarea lui în forma în
care a fost revelat.
Scrierea Coranului era o practică comună
printre companioni. Toată lumea se dedicase trup
și suflet acestui lucru. Cei care nu cunoșteau tainele
scrierii veneau la moschee cu materialele necesare
și căutau scribi voluntari. 125 Din acest motiv,
pentru a împiedica încurcăturile, în primele zile a
interzis scrierea Coranului la un loc cu hadis-urile
(cuvântarea Profetului). 126
Acest lucru dovedește că versetele au fost
consemnate încă din vremea timpurie a Islamului,
când musulmanii erau o comunitate încă în formare,
sub opresiunea Kureyșilor. În versetele 11-16
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124. Alâk, 1-5; Kalem, 1; Bakara, 2; Zuhruf, 2; Duhân, 2.
125. Vezi. Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VI, 6.
126. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Istoria Coranului, pag. 107108.
Profetul Muhammed avea mare grijă să facă diferența
între versetele revelate de către Allah Preaînaltul și propriile sale cuvinte, făcând precizări de genul: „Acestea vin
de la Allah, sunt revelate“, „Acestea sunt propriile mele
gândiri“. Câteodată companionii îl întrebau: „Această
gândire vă aparține sau este o revelație divină?“ (Vezi. M.
Hamidullah, Istoria Coranului, pag. 15-18)
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ale Surei Abese se vorbește despre multele copii
ale Coranului făcute în primii ani de la revelație.
Ibn-i Abbas spune că versetele revelate la Mecca
s-au scris acolo, imediat. 127 Astfel, Hz. Omer a
devenit dreptcredincios după ce a citit o pagină din
Coran. 128 Râfi bin Mâlik, când s-a alăturat tagmei
dreptcredincioșilor, a primit de la Profet un text al
Coranului cu toate versetele și surele revelate până
în acel moment. Rafi, când s-a întors la Medina,
recita aceste versete și sureuri musulmanilor care
se strângeau în moscheea din cartierul său, moschee
cunoscută ca și primul lăcaș de cult al lumii islamice.
Tot Rafi a fost cel care a adus pentru prima oară la
Medina Sura Yusuf.129
Încă din prima zi, versetele și surele revelate au
fost recitate cu voce tare sau în liniște la rugăciunile
obligatorii și cele benevole, precum și în timpul
rugăciunii lungi de noapte (teheccüd). Printre
companioni începuse să se împrăștie un puternic
curent de alfabetizare și de memorare a Coranului.
Astfel, în urma eforturilor de promovare a Coranului
făcute de Profet, mulți oameni au învățat de la început
la sfârșit Coranul pe de rost. Aceste minunate eforturi
au continuat să crească până în zilele noastre.
127. İbn-i Dureys, Coranul ce Sfânt, pag. 33.
128. İbn-i Hişâm, I, 369-371.
129. Vezi İbn- Hacer, İsâbe, nr: 2546 [Râfîʻ bin Mâlik mad.];
İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III, 152; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe,
II, 157; Kettânî, Terâtib, Beyrut, ts., I, 44; A‘zamiop.cit,
pag. 106; Hamidullah, op.cit, pag. 44.
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În lunile de post, profetul Muhammed și
Arhanghelul Gavril își recitau Coranul reciproc. În
utimul an au făcut acest lucru de două ori. .130 İbn-i
Mes’ûd povestește astfel:
„Când Profetul lui Allah și Arhanghelul Gavril
terminau de citit reciproc Coranul, îl recitam și eu
pentru Profet, iar el mă lăuda, căci îl recitam extrem
de frumos.“ .” (Taberî, I, 28; Ahmed, I, 405)
După ultima recitare reciprocă a Coranului cu
Arhanghelul Gavril, Profetul lui Allah, Zeyd bin
Sâbit și Übey bin Ka‘b și-au recitat unul altuia
Coranul. Profetul Muhammed i l-a recitat lui Übey’e
chiar de două ori. 131 Această tradiție de recitare
reciprocă s-a transmis până în zilele noastre și este
păstrată cu sfințenie.
Câteodată Profetul recita versetele și surele
revelate și în timpul predicii de vineri. O parte din
companioni spuneau că au învățat unele sure în timp
ce le ascultau la predica de vineri. (Müslim, Cuma,
49-52)
Dacă privim la viața Profetului vedem că el recita
din Coran cu orice ocazie. Recita din Coran când îi
învăța pe oameni despre Islam, când stătea de vorbă
cu companionii, în timp ce rezolva o problemă recita
versete legate de acel subiect, în timpul rugăciunilor
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130. Buhârî, Bed’ü’l-halk, 6; Fedâilü’l-Kur’ân, 7; Savm, 7.
131. Mukaddimetân, nşr. A. Jeffery, pag. 74, 227; Tâhir elCezâirî, et-Tibyân, pag. 26.
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de noapte citea din Coran, avea obiceiul ca în fiecare
zi, în mod regulat, să citească a șaptea parte din
Coran. 132 Și companionii săi procedau la fel: Evs
bin Huzeyfe, care se afla în delegația tribului Sakîf
venită la Medina, povestește astfel:
„Profetul lui Allah, nu a venit lângă noi mult
timp după rugăciunea de la miezul nopții. L-am
întrebat?
«– Ei, Profet al lui Allah! De ce ați întârziat și
nu ați venit lângă noi?». Profetul ne-a răspuns:
«– Mi-am luat angajamentul ca în fiecare zi să
citesc o parte din Coran. Nu puteam să vin la voi fără
a-mi fi îndeplinit datoria». Când s-a făcut dimineață
i-am întrebat pe companioni «Voi cum împărțiți
Coranul pentru a-l citi?. Aceștia ne-au răspuns:
«– Noi considerăm primele trei sure o parte,
următoarele cinci sure a doua parte, apoi în ordine,
unind șapte, nouă, unsprezece sau treisprezece
sureuri facem câte o parte. Apoi facem o ultimă parte
începând cu Sura Kaf până la sfârșit și astfel citim
Coranul (în șapte zile).»„ (Ahmed, IV, 9; İbn-i Mâce, Salât,
178)

Tot Profetul nostru a poruncit:
„- Cel care adoarme noaptea fără a-și termina
bucata de Coran, trebuie să recupereze între
132. Vezi. Müslim, Müsâfirîn, 142; Ahmed, IV, 9; İbn-i Mâce,
Salât, 178; İbn-i Hişâm, I, 381.


133

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
rugăciunea de dimineață și cea de prânz! În acest
fel va fi recompensat ca și când ar fi citit noaptea“.
(Müslim, Müsâfirîn, 142)

Reprezentanții tribului Kinde, în anul Hegirei
10, în număr de 60 sau 70 de persoane, au venit la
Profetul ce se afla în moschee. Profetul a spus:
„- Allah m-a trimis ca profet al adevăratei
religii și mi-a revelat și o Carte de care vestul nu
se poate apropria nici din față, nici din spate!“.
Reprezentanții Kinde au spus:
„- Poți să ne citești puțin din această carte?!“.
Profetul lui Allah a început să citească Sura Saffat
de la capăt:
“Pe cei ce se înșiră în rânduri și pe cei
care opresc cu îndârjire, și pe cei care recită
Îndemnarea mă jur că Domnul vostru este unul
singur. El este Stăpânul cerurilor și al pământului
și al celor dintre ele și Stăpânul răsăriturilor.”
(Sâffât, 1-5)

Profetul lui Allah, recitând aceste versete, a
tăcut. Stătea fără nicio mișcare. Ochii i s-au umplut,
iar lacrimile au început să-i curgă în barbă. Cei din
Kedni l-au întrebat:


134

„- Noi vedem că plângi!? Sau plângi din cauză
că ți-e frică de această divinitate care te-a trimis?“.
Profetul nostru spuse:
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„- Cel care mă sperie și mă face să plâng, Allah
Preaînaltul, m-a trimis pe un drum atât de subțire
si ascuțit precum tăișul unei săbii, că eu, dacă mă
îndoiesc câtuși de puțin, voi muri!“, a citi versetul:
„Și de am voi Noi, am face să dispară ceea
ce ți-am revelat, iar tu nu ai mai găsi nici un
sprijinitor.“ 133 După care reprezentanții Kinde s-au
convertit la Islam. (Vezi İbn-i Hişam, IV, 254; Ebû Nuaym,
Delâil, I, 237-238; Halebî, III, 260)

Într-o zi, când Ebu Talha s-a dus la Profet, l-a
găsit pe acesta învățându-l pe un companion, Suffe,
Coranul. Profetul lui Allah pentru a-și îndrepta
mijlocul îndoit de foame își legate o piatră la
burtă. Iată deci, ocupația principală a Profetului și
a companionilor era să propovăduiască și să învețe
cartea lui Allah iar dorința lor arzătoare era să
citească și să asculte Coranul. (Ebû Nuaym, Hilye, I, 342)
Profetul lui Allah le cerea companionilor, din
vreme în vreme, să îi recite din Coran, iar celor care
se temeau că ar fi un sacrilegiu le-a spus:
„- Mie îmi place și să ascult Coranul recitat de
altcineva“. (Buhârî, Tefsîr, 4/9; Müslim, Müsâfirîn, 247)
Printre companioni se găseau și oameni care
citeau Coranul de la început la sfâșit într-o noapte. 134
Osman bin Abdurrahman povestește astfel:
133. İsrâ, 86.
134. Tirmizî, Kırâât, 11/2946; Heysemî, IX, 94; İbn Sa’d, III,
76; Ebû Nuaym, Hilye, I, 57; Ahmed, ez-Zühd, pag. 127;
Ali el-Müttakî, XIII, 31/36168-70.
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“Într-o zi mi-am propus: «Azi îmi voi petrece
noaptea făcându-mi rugăciunile la Makâm-ı
İbrahim». După miezul nopții mi-am continuat
rugăciunile la Makâm. În timpul rugăciunii am simțit
o mână pe umăr. După salutul de final am văzut
că acea persoană era Hz. Omer. Hz.Osman și-a
terminat rugăciunea citind Coranul de la Sura Fatiha
până la sfârșit. A dat salutul și, luându-și încălțările,
a plecat.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 56)

2. Conservarea Coranului și punerea în
formă de carte


136

Când Profetul Muhammed și-a găsit sfârșitul
și s-a terminat revelația mulți oameni știau pe de
rost Coranul și îl recitau la rugăciuni. Însă, datorită
faptului că Profetul lui Allah a avut revelații până
în utimul moment, surele scrise ale Coranului nu
fuseseră puse între două coperți, sub forma unei
cărți. Hz. Ebu Bekir, sub îndrumarea lui Zeyd bin
Sâbit, a format un comitet și a strâns paginile scrise
ale Coranului între două coperți. Acest comitet era
unul strâns, de încredere și avea metode temeinice de
lucru. Spre exemplu, unul din membrii comitetului a
procedat astfel: Hz. Bilâl a făcut un anunț pe străzile
din Medina. A spus ca toți acei care au documente
originale, scrise la prima mână la cererea Profetului,
însoțite de mărturia a două persoane, să le aducă la
moschee. Comitetul a comparat înscrisurile aduse
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cu martori la moschee, ale versetelor pe care oricum
toată lumea le știa pe de rost și a scris Coranul de
la început la sfârșit. Acest comitet, cu toate că au
strâns versetele de la oameni, știa oricum pe de rost
Coranul de la început la sfârșit. Însă procedând astfel
s-au asigurat că nu există nicio îndoială cu privire
la scrierea Coranului și au demonstrat temeinicia
lucrului înfăptuit.
Pe vremea lui Hz. Osman, tot la inițiativa lui
Zeyd bin Sâbit, un comitet a multiplicat copii ale
Coranului. Bazat pe o înțelegere cu Hz. Osman,
Comitetul format la inițiativa lui Zeyd bin Abbâs
a adunat iar Coranul și, comparându-l cu cel făcut
de vremea lui Hz. Ebu Bekir, s-a văzut că nu e
nicio diferență între ele. Acest lucru dovedește că
Sfântul Coran se află sub protecție divină, precum și
temeinicia lucrului înfăptuit în acele două perioade
diferite. 135
Copiile multiplicate ale Coranului s-au trimis în
centre bine stabilite. 136 Împreună cu aceste copii au
135. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Istoria Coranului, pag. 131135.
136. Există încă copii sau bucăți din aceste copii ale Coranului
care au supraviețuit până în zilele noastre. De exemplu,
copiile aflate în Tașkent, Palatul Topkapi Istanbul și
la Muzeul de Artă Islamică Turcă Istanbul sunt copii
făcute de Hz. Osman. (Zâhid el-Kevserî, Makâlât, pag.
12-13; Salâhaddin el-Müneccid, Dirâsât fî târîhi’l-hattı’lArabî, pag. 50-55) O bucată de 28 pagini a unui Coran,
aparținând lui Hz. Osman, lucrată pe piele, de o valoare
neprețuită, a fost donată Muzeului Mevlana din Konya
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fost trimiși și companioni învățați care să-i învețe
pe oameni să le citească corect, cu diferențele de
citire. În acest fel Coranul este propovăduit altor
oameni exact așa cum a ieșit din gura Profetului,
literă cu literă, în această privință a fost arătată o
foarte mare grijă. Nu se permitea ca cineva să învețe
singur Coranul dintr-un material scris, se cerea
neapărat ca alături de materialul scris să învețe cu
un profesor calificat. Într-adevăr, în acest sens, s-a
dezvoltat o ramură a științei denumită Tecvîd care
învață citirea literă cu literă a Coranului, dar care
se poate studia numai alături de un profesor prin
intermediul practicii. Aceasta este o tradiție orală
adecvată învățării care s-a aplicat din prima zi până
în zilele noastre.
Ubeydullah bin Abdullah face cunoscut
faptul că o copie a Coranului făcută pe vremea lui
Hz. Osman este păstrată încă cu sfințenie la Medina
și că încă se citește din ea în timpul rugăciunii de
dimineață. 137


138

de către nepotul sultanului otoman Abdülmecid, fostul
conducător al Indiei, Bereket Şâh. Directorul Muzeului
Mevlana, Erdoğan Erol, a declarat că o copie aparținând
lu Hz. Osman se află expusă în Muzeul Topkapi și este
considerată relicvă sfântă, iar istoricii au anunțat că alte
exemplate se află în Rusia și India.. (www.Haber7.com,
[27 noiembrie 2006, 10:14]) Pentru alte exemple refitoare
la acest subiect vezi Prof. Dr. M. Hamidullah, Istoria Coranului, pag. 87; A‘zami, op.cit., pag. 114, 138, 153-157,
179.
137. İbn-i Şebbe, Târîhu’l-Medîne, pag. 7; İbn-i Kuteybe,
Tevîlü müşkili’l-Kur’ân, pag. 51.
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Hz. Osman, când a terminat de strâns Coranul
sub forma unei cărți, a poruncit oamenilor să scrie
Coranuri, adică i-a încurajat să își scrie exemplare
pentru uzul personal 138 pentru că înainte oamenii nu
au putut să scrie întregul Coran ci doar unele sure
și versete. Acum, că revelația era terminată, toate
sureurile și versetele erau strânse laolaltă și munca
comitetului primise avizul pozitiv din partea miilor
de companioni învățați, oamenii puteau să își facă
copii ale Coranului cu ușurință.
Astfel Hz. Aișe i-a cerut sclavului eliberat Ebû
Yûnus să îi scrie o copie a Coranului și acesta i-a
scris. (Müslim, Mesâcid, 207; Ebû Dâvûd, Salât, 5/410; Muvatta’,
Salâtü’l-Cemâa, 25)

Amr bin Râfî, sclavul eliberat de Hz. Ömer
pe vremea când trăiau soțiile Profetului, scria copii
ale Coranului. Chiar îi scrisese una și lui Hz. Hafsa.
(Muvatta’, Salâtü’l-Cemâa, 26; Heysemî, VI, 320; VII, 154)

Au fost luate și alte măsuri pentru protecția de
cea mai mică greșeală a Coranului. Haccac i-a numit
pe Âsım bin el-Cahderî, Neciye bin Rumh și Ali bin
Asma să cerceteze cărțile copiate de oameni pentru
ei personal și, în cazul în care găsesc vreo greșeală,
să le rupă. Tot aceștia aveau obligația să amendeze
persoana care deținea o astfel de carte cu o amendă
de 60 dirhame139.
138. İbn-i Şebbe, op. cit., pag. 1002.
139. İbn-i Kuteybe, op.cit, pag. 51.
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Astfel de comitete au fost necesare mereu.
De exemplu în Turcia există un comitet cu numele
„Comitetul de cercetare a Cărților și a Lucrărilor
Religioase“, o instituție științifică oficială care are
ca obiectiv principal protejarea Coranului de orice
greșeală de scriere. Din această cauză este imposibilă
greșirea măcar a unei singure litere a Coranului care
a fost memorat de sute de mii de învățați în fiecare
secol, care a fost imprimat și copiat în milioane de
exemplare. Chiar dacă ar apărea vreo greșeală de
tipar, cu siguranță că aceasta va fi corectată. 140
În cultura islamică, pentru a ajunge profesor
de Coran trebuie luate cursuri de la profesori
autorizați în acest domeniu. Prin această metodă se
controlează acuratețea copiei Coranului precum și
învățarea corectă a citirii Coranului. Acest procedeu
a fost aplicat până în zilele noastre. La sfârșitul
cursurilor profesorul îi dă elevului o autorizație pe
care sunt trecute sub forma unei genealogii numele
profesorilor săi, precum și profesorii acestora, până
la Profetul Muhammed. Apoi este atestat faptul că
elevul a învățat Coranul exact în maniera în care i-a
fost predat de către profesor. 141
După cum se vede, Coranul a fost copiat,
predat, învățat, transmis din generație în generație


140

140. Ömer Nasûhi Bilmen, Istoria Marii Interpretări, İstanbul
1973, I, 27
141. Prof. Dr. M. Hamidullah, Istoria Sfântului Coran, pag.
87, 53-56.
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prin procedurile cele mai robuste și a fost menținut
în forma sa originală până în zilele noastre. 142 De aici
reiese că pentru conservarea Coranului este folosită
și o a treia metodă, alături de scris și memorat:
Exercițiul alături de un maestru bine pregătit
și autorizat...

3. Mișcarea de învățare și predare a
Coranului a companionilor
Musulmanii, de-a lungul istoriei, au arătat o
deosebită importanță educației (învățării) Coranului.
Căci Allah și Profetul Său încurajau adunările făcute
cu scopul de a învăța, recita și interpreta Coranul.
Profetul lui Allah, în orice loc, a dat o valoare
deosebită oamenilor care știau bine Coranul și le-a
acordat prioritate. Când a avut de numit oameni în
funcții precum guvernator sau comandant sau când
a avut de ales care martir să fie îngropat primul,
întotdeauna i-a ales pe cei care știau bine Coranul.
143
Când a plecat în campania de la Tebük a dat
142. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, The History of the Qur’anic
Text from Revelation to Compilation: A Comparative
Study with the Old and New Testaments, Leicester: UK
Islamic Academy, 2003 (Istoria Coranului: O cercetare comparativă pe Vechiul și Noul Testament, İstanbul
2006); Prof. Dr. M. Hamidullah, Istoria Coranului, İstanbul 2000 (partea introductivă).
143. Müslim, Mesâcid, 290, Müsâfirîn, 269; Tirmizî, Fedâilü’l-
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conducerea clanului Neccâroğulları lui Umâre bin
Hazm. Mai apoi, văzându-l pe Zeyd bin Sabit, i-a
luat conducerea lui Umâre și i-a dat-o lui Zeyd. Când
Umâre l-a întrebat:
„- Ei, Profetule! V-ați supărat pe mine?“ Profetul
i-a răspuns:
„- Nu! Pe legea mea că nu m-am supărat! Însă
și tu trebuie să alegi Coranul! Zeyd a memorat
Coranul mai bine ca tine. Chiar dacă ar fi un negru
cu nasul tăiat, dacă știe mai bine Coranul, este de
preferat altora!“ Iar clanurilor Evs și Hazrec le-a
poruncit să dea comanda unor persoane care știu
foarte bine Coranul. (Vâkıdî, III, 1003)
În timpul pelerinajului de adio Profetul lui Allah
a poruncit:
„Ei, oameni! Profitați de știință până nu vi se ia
din mână sau până nu este eliminată!“... Un beduin
îl întrebase astfel:
„- Ei, Profet al lui Allah! Cum ar putea să ni se
ia știința? Avem în mâinile noastre copii ale Cărții,
am învățat-o de la început la sfârșit, i-am pus pe
toți cei din jurul nostru să o învețe: neveste, copii
și slujitori...“ (Ahmed, V, 266; Heysemî, I, 200. Krş. Tirmizi,
İlim 5/2653)


142

Kur’ân, 2/2876; Nesâî, Cenâiz, 86, 87, 90, 91; Ahmed,
IV, 218; Heysemî, VII, 161; İbn-i Hişâm, IV, 185; İbn-i
Sa’d, V, 508.
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Această parte a povestirii arată pe ce treaptă
a importanței erau situate eforturile companionilor
de a scrie, învăța și preda Coranul. Acest lucru este
susținut și de următoarele cuvinte:
„Când un companion intra în casă, soția îi
punea două întrebări: 1) Câte versete au fost revelate
azi? 2) Câte din învățăturile Profetului ai memorat?“
(Abdülhamîd Keşk, Fî rihâbi’t-tefsîr, I, 26)

Ubâde bin Sâmit, care primise ca profesor
unul din companioni, demonstrează că s-a predat
oamenilor citirea Coranului și scrierea. El și ceilalți
companioni, îi găzduiau pe cei veniți din afară,
îi tratau cu mâncare și cu fapte bune, îi învățau
Coranul. 144
Iar Übey bin Kâʻb îi învăța pe cei veniți în
delegații la Medina să citească Coranul precum și
canoanele religioase islamice. (İbn-i Saʻd, I, 316-317, 345;
Vâkıdî, III, 968-969)

Profetul îl trimisese pe Hâlid bin Velîd într-o
campanie. Acesta a trimis o scrisoare în care îi spunea
că a invitat tribul Beni’l-Hâris să se convertească la
Islam Aceștia au acceptat fără luptă, iar la urmă a
zis:
„Locuiesc printre ei, le spun poruncile lui
Allah, îi feresc de rele. Până la primirea scrisorii de
144. Vezi Ebû Dâvûd, Büyû, 36/3416; İbn-i Mâce, Ticârât, 8;
Ahmed, V, 315, 324; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III, 160.
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la Profetul lui Allah îi voi învăța bazele Islamului
precum și Tradiția Profetului“.(Prof. Dr. Muhammed
Hamîdullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye, pag. 131)

Profetul dorea ca musulmanii convertiți recent,
veniți la Medina, să rămână acolo o perioadă pentru
a învăța Coranul, bazele Islamului și dorea ca aceștia
să înțeleagă Islamul. Spre exemplu, când a venit
comitetul Abdülkays, i-a cerut ensarilor (nativi
ai Medinei) să găzduiască și să îi hrănească, să se
poarte frumos cu ei. Între timp, îl sfătuie pe Ensar
să îi învețe pe musafirii săi cunoștințe religioase,
rugăciunile necesare pentru namaz. Dimineață
i-a întâmpinat pe musafiri și i-a întrebat dacă sunt
mulțumiți de tratamentul lui Ensar, iar aceștia șiau arătat mulțumirea. Apoi Profetul, pentru a ușura
munca de predare și învățare, a trimis câte unul-doi
din musafiri pe la casele companionilor. Această
metodă s-a dovedit și mai eficientă. Profetul lui Allah
a fost foarte mulțumit de eforturile companionilor
și a celor din Abdülkays, s-a preocupat de fiecare
dintre ei și a verificat personal temeinicia învățăturii
lor. (Ahmed, III, 432)
După cum se poate observa, Profetul lui Allah
se ocupa îndeaproape de cei veniți la el și le cerea
acestora ca la întoarcerea acasă să dea mai departe
învățătura lor. 145 Același interes și relevanță le
acorda și celor care veneau singuri. Când Umeyr
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145. Nesâî, Ezân, 8; Ebû Dâvûd, Ramazan, 9.
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bin Vehb a venit la Medina și s-a convertit, Profetul
Muhammed i-a spus companionului:
„- Învățați-l pe fratele vostru religia! Învățați-l
citind Coranul!“ (İbn-i Hişâm, II, 306-309; Vâkıdî, I, 125-128;
Heysemî, VIII, 284-286)

Companionii care stăteau la moschee zi și
noapte, pe de o parte învățau știința, pe de altă parte,
muncind încontinuu, pregăteau elevii și profesorii.
Profetul lui Allah și califii săi au trimis mulți
companioni savanți ca și profesori în diverse centre
ale lumii islamice. Aceștia îi învățau pe oameni
Coranul și obiceiurile Profetului146. Spre exemplu,
când a fost trimis la Medina ca și profesor Mus’ab
bin Umeyr le povestea oamenilor despre Islam și,
cu orice prilej, recita din Coran. Ebu’d-Derdâ,
care fusese trimis în Șam, a trăi acolo mult timp
și a fondat o asociație științifică. Sub atenta sa
supraveghere numărul elevilor ajunsese mai mare
de 1600. Despărțind elevii în zece grupe le-a adus
profesori instruiți chiar de el și le-a supravegheat
atent dezvoltarea. Cei care promovau acest nivel de
bază, primeau lecții direct de la el. Astfel, ucenicii
mai avansați aveau ocazia să ia lecții de la Ebu’dDerdâ și, de asemenea, la rândul lor, erau profesori
146. Dârimî, Sünen, I, 135 (thk. Dahman); İbn-i Sa’d, VI, 3.
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pentru începători147. Aceeași metodă a fost aplicată
și de alți companioni în alte locuri. 148
Hz. Ömer l-a trimis pe Yezit bin Abdullah
să-i învețe Coranul pe beduinii ce trăiau departe de
centru. İar pe Ebû Süfyan l-a trimis ca inspector
la triburile de beduini pentru a verifica gradul de
învățare al acestora. Tot califul Omer a numit trei
profesori, pe care i-a și plătit cu 15 drahme pentru a
preda Coranul copiilor în Medina. Tuturor, incusiv
adulților, le-a poruncit să învețe cinci versete din
Coran. 149
Odată Hz. Ali auzind voci ridicate venind
dinspre Moscheea Kufa, a întrebat ce se întâmplă.
I s-a răspuns:
„- Niște oameni recită din Coran și învață“. Hz.
Ali a răspuns:
„- Ferice de ei! Aceștia, în fața Profetului lui
Allah, erau cei mai iubiți dintre pământeni.“ (Heysemî,
VII, 162)

Ebû Nadre cugeta astfel: „Atunci când se
întâlneau, companionii Profetului lui Allah discutau
despre știință (hadisuri) și recitau un verset din
Coran. 150 “
147.
148.
149.
150.
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Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, II, 344-346.
Belazuri, Ensâb, I, 110; Hâkim, I, 220.
Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Istoria Coranului, pag. 127.
Hatîb el-Bağdâdî, el-Fakîh ve’l-mütefakkih, Beyrut 1395,
II, 126.
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Mücâhid (h. 20-103) ne aduce la cunoștință
că İbn-i Ebî Leylâ înființase o bibliotecă numai
cu exemplare din Coran pentru a aduna laolaltă
oamenii. 151
Următoarele cuvinte ale lui İbn-i Mes’ûd sunt
exemplare în acest sens:
„Jur pe unicul Allah că nu a fost revelată nicio
sură și eu să nu știu locul în care s-a întâmplat. Nu
a fost revelat niciun verset despre care eu să nu știu
cui i-a fost dedicat. Dacă aș auzi că cineva știe mai
bine decât mine Cartea lui Allah n-aș sta pe gânduri
și aș porni imediat la drum către acesta.“ .”152 (Buharî,
Fedâilu’l-Kurân, 8)
151. İbn-i Sa‘d, IV, 253; İbn-i Ebî Dâvûd, Mesâhif, pag. 151.
152. Musulmanii au acordat aceeași importanță învățării
tradiției Profetului, ca și învățării cât mai corecte a
Sfântului Coran. Iată câteva exemple care demonstrează
acest lucru:
Ebû Eyyûb el-Ensârî era confuz asupra unei tradiții a
Profetului. Dintre cei care auziseră cu urechile lor acest
hadis (tradiție a Profetului) rămăsese în viață doar Ukbe
bin Âmir. Ebû Eyyûb, călare pe cămilă, a plecat de la
Medina la Egipt. Cum s-a văzut cu Hz. Ukbe l-a întrebat
despre acel hadis. După ce Ukbe i l-a povestit, s-a urcat
pe cămilă și a plecat înapoi spre casă. (Hâkim, Mârifetü
ulûmi’l-Hadîs, pag. 7-8; İbn-i Abdi’l-Berr, İlim, pag.
123)
Câbir bin Abdullah a străbătut un drum timp de o lună
de zile doar pentru a-l întreba pe Abdullah bin Üneys
despre o tradiție a Profetului. Odată a mers de la Medina
la Damasc, altădată a mers până în Egipt. (Vezi Buhârî,
İlim, 19; Hâkim, Mârifet, pag. 8-9; İbn-i Abdi’l-Berr,
İlim, pag. 127)
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4. Apariția miraculoasă a Coranului
Allah Preînaltul pentru a le arăta calea cea
dreaptă supușilor Săi, le-a oferit anumite virtuți
deosebite precum mintea, voința, capacitatea de
a contempla, ba mai mult, a ales dintre ei oameni
special creați, oameni drepți, pentru a le fi profeți.
Profeții, pentru a demonstra că într-adevăr crezul
lor merită și că vorbele le sunt drepte, au înfăptuit
miracole. Fiecare Profet a înfăptuit miracole în
concordanță cu secolul în care a trăit. Pe vremea
lui Isus, cea mai importantă știință era medicina, iar
persoanele cele mai bine văzute erau medicii. Din
această cauză,Profetului Isus i s-au oferit miracole
care au uimit până și medicii acelor vremuri precum
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Ebü’l-Âliye povestește:
“Noi, când eram la Basra, auzeam povestiri venite de la
companionii Profetului. Sufletul nostru nu se mulțumea
cu asta. Săream repede în șa, mergeam la Medina să
ascultăm acele povestiri chiar din gura companionilor.
(Dârimî, Mukaddime, 47/570; Hatib el-Bağdadî, elKifâye fî ilmi’r-rivâye, Beyrut 1988, pag., 402-403)
Saîd bin Müseyyeb spunea:
“Numai pentru a învăța una din tradițiile Profetului făceam
călătorii lungi, zi și noapte.” (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, IX,
106)
Ömer bin Abdilaziz îi scrisese astfel lui Ebû Bekir bin
Hazm, guvernator de Medina:
„Vezi, scrie toate tradițiile Profetului! Căci eu mă tem de
pierderea științei și a clericilor. Să nu accepți ceva în afară
de de tradiția Profetului! Savanții să împrăștie știința,
în numele științei (și pentru toată lumea) să înființeze
asociații, pentru ca cei neinițiați să învețe! Căci știința,
dacă nu rămâne necunoscută, nu va dispărea.“ (Buhârî,
İlim, 34)
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vindecarea orbilor, învierea morților... Pe vremea
profetului Moise, magia avansase mult, astfel că
acestuia i s-au oferit miracole care să închidă gura
magicienilor. Pe vremea Profetului Muhammed
erau extrem de populare discursul literar, elocința
și expresivitatea. Din această cauză acestuia i-a fost
revelat Coranul. 153
Principalele caracteristici care fac diferența între
oameni și animale fiind inteligența și discernământul,
ultima carte sfântă trimisă, Coranul, are ca scop
sporirea inteligenței și a discernământului. Pe
lângă minunea Coranului care va continua până în
Ziua de Apoi, profetul Muhammed - precum alți
profeți înaintea sa - a înfăptuit multe alte minuni.
Despre acestea s-au scris numeroase cărți literare și
științifice154. În ultima parte a acestei cărți vă vom
prezenta o parte din aceste minuni.

5. Aspectele miraculoase ale Coranului
Sfântul Coran îi lasă pe oameni neputincioși în a
spune cuvinte asemănătoare versetelor sale; măsura,
153. Ankebût, 50-51; Buhârî, İ‘tisam 1, Fedâilü’l-Kur’ân 1;
Müslim, Îmân, 279.
154. Ca exemplu vezi Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve (vol 7),
Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1985; Ebû Nuaym
el-İsfahânî, Delâilü’n-Nübüvve (vol. 2), Halep: elMektebetü’l-Arabiyye, 1970-1972; Suyûtî, Profetul Extraordinar: el-Hasaisü’l-Kübra (vol 3), trad. Naim Erdoğan, İstanbul: İz Yayınları, 2003.
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elocvența, retorica, influențarea inimilor, punerea
unor legi, vorbirea despre necunoscut - sunt multe
aspecte ce arată măreția Coranului.155
Politeiștii, necrezând în Coran, au fost provocați
de Allah Preaînaltul. Le-a cerut ca, chemându-și în
ajutor toate creaturile și zeitățile, să creeze o carte
asemănătoare Coranului, dacă nu măcar zece sure,
apoi o singură sură156. În cele din urmă le-a cerut să
creeze măcar parțial, dacă nu pe deplin un cuvânt
asemănător Sfântului Coran:
“Iar dacă vă îndoiți de cele pe care le-am
pogorât Robului Nostru (Muhammed), aduceți
o Sură asemenea lui și chemați martorii voștri cei
afară de Allah, dacă sunteți sinceri! Și dacă nu o
faceți - și nu o veți face! – atunci feriți-vă de Focul
care mistuie oamenii și pietrele, pregătit pentru
necredincioși!” (Bakara, 23-24)
Cuvintele „  َول َْن َت ْف َعلُوا- și nu o veți face!“ din ultima
frază a versetului denotă o așa siguranță și convingere,
ce nu puteau veni decât de la o Divinitate cu știință și
forță nelimitate, completă și perfectă, adică de la Alah
Preaînaltul. Într-adevăr, altcineva în afară de Allah,
nevăzut de umanitate, cineva cu un viitor nesigur și
închis, n-ar fi putut spune aceste cuvinte atât de sigur
și nu ar fi dat verdicte atât de ușor.
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155. Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, Min ravâi‘ı’l-Kur’ân, pag.
125.
156. Kasas, 49; İsrâ, 88; Tûr, 34; Hûd, 13; Yûnus, 37-38.
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Necredincioșii, auzind aceste cuvinte care
demonstrau incompetența lor, au fost foarte supărați,
ambiția lor s-a aprofundat, însă nu au putut face
nimic. Acest verset a purtat vestea incompetenței lor
din gură în gură în toate zările, a scos în evidență
punctele lor slabe și le-a pecetluit limbile. 157
Politeiștii, deoarece nu au putut răspunde
provocării Coranului, au adoptat o atitudine agresivă
prin minciuni, tentații, calomnii și defăimări.
„Nu ascultați acest Coran! Faceți zgomot în
timp ce este citit, poate veți triumfa!“ 158 au spus ei,
dar, de fapt, și-au recunoscut în acest fel înfrângerea
în fața puterii divine. Acest gen de incompetență
continuă și în zilele noastre.
a. Elocvența, retorica și măsura
Sfântul Coran nu este nici poezie, nici proză.
Dimpotrivă, are un stil unic ce îmbină atât virtuțile
poeziei cât și prozei. Are o frumusețe ce nu se regăsește
nici în poezie nici în muzică. Nu se simte monotonia
când este citit sau ascultat în mod repetat, simțurile
umane sunt hrănite toate în mod egal de sunete ce se
schimbă și se împrospătează încontinuu. 159
157. M. S. Râfi‘î, İ‘câzü’l-Kur’ân, Beyrut 2003, pag. 142.
158. Fussılet, 26.
159. Prof. Dr. M. A. Drâz, en-Nebeü’l-Azîm, Dâru’l-kalem,
pag. 102.
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Coranul alege cuvintele cele mai uzuale, cele
mai folosite, sensibile, descriptive şi elocvente160.
İbn-i Atiyye spune:
„Coranul este aşa o carte încât, dacă scoţi un
cuvânt din el şi se strică toată limba arabă, nu este
posibil de a găsi un cuvânt mai potrivit. 161 “
În Coran putem deosebi diverse genuri literare
şi totuşi are un stil unic care conţine cel mai perfect
dintre scrierile literare. Subiecte precum parabole,
predici, istorie, inversiune, persuasiune, dezbatere,
viaţă veşnică, paradis, iad; versetele înfricoşătoare
şi cele vestitoare; toate acestea sunt scrise diferenţiat
în funcţie de importanţa lor dar totuşi ca un tot unitar
într-un stil elocvent şi retoric.
Coranul atinge inimile. Celebrii idolatrii
Ebû Süfyan, Ebû Cehil şi Ahnes bin Şerik, care
împiedicau oamenii să asculte Coranul, fără să
ştie unul de altul, pe ascuns, s-au dus noaptea să îl
asculte pe Profetul lui Allah cum recita Coranul şi
cum se ruga. Întâlnindu-se apoi, s-au ruşinat unul de
celălalt. Povestea a continuat trei zile, apoi şi-au zis
unul altuia:
„- Oh, să nu îşi dea seama nimeni! Dacă
oamenii devin conştienţi de situaţia noastră, vom
ajunge de râsul tuturor. İar de acum înainte acest
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160. Bûtî, Ravâi‘, pag. 140.
161. İbn-i Atiyye, el-Muharraru’l-vecîz fî tefsiri’l-Kitâbi’lAzîz, Beyrut 1413, I, 52.
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subiect nu va mai fi pomenit!...“ şi s-au jurat între
ei ca de atunci înainte să nu se mai pună într-o aşa
situaţie. 162
Un beduin, auzind acest verset al lui Allah
Preaînaltul recitat de o persoană s-a plecat umil în
rugăciune:
ْ اصد َْع ِب َما تُ ْؤ َمرُ َواَعْ ِر
َض عَ ِن ْالم ُْش ِرك۪ ين
ْ َف
“Vestește dară limpede ceea ce ți se
poruncește și nu-i băga în seamă pe politeiști!”163
Când a fost întrebat asupra motivului gestului său,
acesta a răspuns:
„- M-am aplecat în rugăciune ca urmare a
elocvenței pure!“
În acest verset, subiectul punctat, adică
„descrierea perfectă a comunicării divine, exprimarea
diferenţierii bine făcute între bine şi rău, acţionarea
curajoasă în acest sens“, toate aceste sunt atât de bine
exprimate prin cuvântul „fe’sda“164, atât de scurt, dar
totuşi atotcuprinzător, care conţine multe înţelesuri „
bi-mâ tu’mer: Poruncit, tot ce ţi-a fost spus“.
Un alt beduin auzind următorul verset:
162. İbn-i Hişâm, I, 337-338; Taberî, Târih, II, 218-219,
İbn-i Esîr, Kâmil, II, 63-64, İbn-i Seyyid, I, 99; Zehebî,
Târîhu’l-İslâm, pag. 160-161; İbn-i Kesîr, el-Bidâye, III,
47; Halebî, I, 462.
163. Hicr, 94.
164. Zemahşerî, Esâsü’l-belâğa, Dâru’l-Fikr, 1409/1989, pag.
351, art. “”صدع
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َصوا َن ِج ًّيا
ُ اس َت ْيـَٔ ُسوا ِم ْن ُه َخل
ْ َفل ََّما

“Când n-au mai avut nicio nădejde în
privința lui, s-au tras deoparte ca să sfătuiască.”165
și-a declarat astfel uimirea și admirația:
„- Depun mărturie că un slujitor nu are puterea
de a spune o astfel de vorbă!“166.
Pe acea vreme beduinii erau vârfuri de elocvență
și retorică.
În același timp Sfântul Coran se adresează
oamenilor ce trăiesc în zone și vremuri diferite, care
au nivel de educație diferit, se adresează fiecăruia
în funcție de nivelul de pregătire intelectuală.
Coranul dă posibilitatea interpretării diferite. Astfel
primele generații au interpretat conform condiției
lor intelectuale, mai apoi, generațiile ulterioare
interpretând fiecare după nivelul lor de pregătire. În
această privință marele scriitor arab Mustafa Sâdık
er-Râfiî zicea:
„Una din minunile Sfântului Coran este
ascunderea lucrurilor neștiute în cuvinte
binecunoscute și, când vine vremea, scoaterea la
iveală a acestor lucruri neștiute“(Vahyü’l-Kalem, Kuveyt
ts., II, 66)
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165. Yûsuf, 80.
166. İbn-i Aşûr, I, 107; Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, I,
82.
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b. Dă știre asupra nevăzutului
Sfântul Coran ne oferă știri profetice. İar
aceste știri arată că este o minune deschisă. Orice
descoperire făcută de 1400 de ani încoace nu a putut
contrazice cunoștințele și știința cuprinsă în Coran.
În timp ce chiar în zilele noastre cele mai celebre
enciclopedii ale lumii sunt nevoite să își atașeze noi
volume pentru a-și înnoi și revizui informațiile.
Pe acele vremuri informațiile asupra potopului
lui Noe sau despre distrugerea triburilor Ad și
Thamud circulau sub forma unor legende. Însă
Coranul a prezentat aceste evenimente omenirii
într-o manieră confirmată de știința și filosofia
istoriei. De asemenea, Coranul are vești și despre
viitor. İată câteva dintre ele:
Între greci și persani se iscase un război, iar
grecii au fost înfrânți. Păgânii, vrând să profite de
această situație, le-au zis musulmanilor:
„- V-ați crezut superiori datorită Cărții Sfinte. Iată
persanii, i-au înfrânt pe greci, și ei oameni ai Cărții“,
încercând să le zdruncine credința și perseverența. În
consecință, Allah Preaînaltul a declarat următoarele
versete ce confereau tristețe persanilor și fericire
credincioșilor:
“Elif. Lâm. Mîm. Romanii au fost înfrânți în
pãmântul cel mai apropiat ; însã dupã înfrângerea
lor, vor învinge ei, în câțiva ani. La Allah a fost
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hotãrârea și mai înainte și dupã aceea; și în ziua
aceea se vor bucura dreptcredincioșii de ajutorul
lui Allah. El ajutã cui voiește El și El este Cel
Atotputernic [și] Îndurãtor.“ (Rûm, 1-5)
La acea vreme, grecii erau atât de slabi încât
nimeni nu se mai îndoia de înfrângerea lor. Însă
Allah prin Coranul cel Sfânt spuse astfel:
“Aceasta este fãgãduința lui Allah. Și Allah
nu-Și calcã fãgãduința, însã cei mai mulți oameni
nu știu.” (Rûm, 6)
În cele din urmă, Allah Preaînaltul și-a ținut
promisiunea. În mai puțin de nouă ani, grecii i-au
învins pe persani. În acea zi musulmanii au câștigat
bătălia de la Badr împotriva politeiștilor și s-au
bucurat167.
Pe când era să se înece în valurile Mării Roșii,
Faraonul s-a agățat cu disperare de credință pentru a
se salva, iar Allah i-a răspuns astfel:
“[A zis Allah]: „Acuma?! Dupã ce mai înainte
tu te-ai rãzvrãtit și ai fost dintre stricãtori?! Astãzi
te mântuim Noi, cu trupul tãu , pentru ca sã fii
un semn pentru cei [care vor veni] în urma ta!”
Însã mulți dintre oameni sunt nepãsãtori fațã de
semnele noastre!” (Yûnus, 91-92)
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167. Vezi Tirmizî, Tefsîr, 30/3191-3194; Ahmed, I, 276;
Kurtubî, XIV, 3.
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În cercetările realizate recent s-a descoperit
trupul faraonului. În prezent acest trup se află expus
la British Museum, sala 94, în poziția de prosternare,
cu pielea și părul încă pe el.
Multe din întâmplările petrecute în istoria
religiei islamice au fost povestite în Sfântul Coran,
dând de știre credincioșilor. Printre acestea putem
enumera: înfrângerea dușmanilor în lupta de la Bedir,
intrarea musulmanilor în Mescid Haram cu încredere,
cucerirea orașului Mecca de către musulmani,
convertirea oamenilor la Islam, ajungerea religiei
islamice la un nivel mult mai ridicat față de celelalte
religii, incontestabilitatea Coranului...
c. Punerea în lumină a descoperirilor
științifice
În Sfântul Coran se găsesc multe versete care
pun în evidență progresul științific și descoperirile.
İar acestea dovedesc că Sfântul Coran, în mod
miraculos, prevestește viitorul științific. Scopul
principal al Coranului, prin plasarea în inimi a
monoteismului, este acela de a îndruma spiritual și de
a trata toate probleme abordate ca o chestiune de fapt.
De asemenea, alături de aceste chestiuni, urmărește
și tratează probleme din domeniul științelor naturale,
oferind oamenilor informații reale. Vă prezentăm
câteva exemple:
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Coranul oferă câteva informații originale legate
de reproducerea umană și formarea embrionului,
pe care știința modernă le-a descoperit abia recent.
Acestea sunt relatate elaborat cu precădere în
versetul 5 al surei Hac și versetele 11-13 ale surei
Mü’minûn.
Prof. Dr. Keith L. Moore, în lucrarea elaborată
în domeniul embriologiei, după ce a explicat etapele
formării ființei umane în uter, a confruntat aceste
informații cu versetele și a recunoscut că știința
este în acord cu Sfântul Coran. Astfel Cartea Sfântă,
prin similitudinile și descrierile sale, merge înaintea
științei medicinii.
În urma cercetărilor sale, Keith a simțit o mare
admirație pentru Sfântul Coran și Profetul lui Allah
și a afirmat cu fermă convingere că Sfânta Carte a lui
Allah este o minune scrisă cu 1400 de ani în urmă.
İnformațiile căpătate din Coran le-a adăugat la
a doua ediție cărții sale Înainte de a ne naște. Când
a fost întrebat:
„- Cum demonstrați că aceste informații se
găsesc în Coran?“ a răspuns astfel:
„- Acel Coran nu este nimic mai mult decât
revelație de la Allah“ (Gary Miller, Coranul uimitor, pag.
34-39)
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În ultimii ani s-a descoperit că universul se
extinde, că galaxiile se îndepărtează una de alta cu o
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viteză enormă. În conformitate cu legea universului
care demonstrează că universul este supus unei
Puteri Infinite, galaxii uriașe, diferă de la una la alta,
în funcție de distanța dintre ele. Spre exemplu, în
timp ce o galaxie aflată la o distanță de 10 milioane
de ani lumină, se îndepărtează de noi cu o viteză de
250 kilometri pe secundă, o altă galaxie aflată la 10
miliarde de ani lumină se îndepărtează de noi cu o
viteză de 250.000 km/secundă. 168 Această situație
este indicată în Coran după cum urmează:
“Iar cerul l-am înãlțat cu puterea Noastrã
(puternic și ferm) și Noi îl lãrgim.” (Zâriyât, 47)
Preamăritul Allah protejează Pământul de
meteoriții care sunt părți ale stelelor ce se consumă
și explodează în înaltul cerului. Jupiter și Saturn,
cu gravitatea lor colosală, sunt ca niște gărzi ce
protejează Pământul de toate obiectele astrale ce pot
reprezenta un pericol. Din când în când însă există
meteoriți care trec de această barieră și se apropie
de Pământ. De această dată în calea lor iese alt
gardian, Luna. Pentru că nu are atmosferă, fiecare
meteorit se izbește de suprafața Lunii și dă naștere la
cratere ce sunt vizibile de pe Pământ chiat și cu un
mic binoclu. Meteoriții care trec chiar și de bariera
Lunii, dacă sunt mici, încep să ardă la intrarea în
atmosferă, împrăștiindu-se în mezosferă sub forma
168. Prof. Dr. Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kâinat, pag.
28.
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unor particule mici, dând naștere fenomenului pe
care noi îl numim „stele căzătoare“. Apoi fiecare
din aceste micuțe particule de praf devine miezul
unei picături de ploaie. 169 De asemenea, atmosfera
protejează de radiațiile dăunătoare venite din spațiu.
Aceste adevăruri sunt indicate în Coran după cum
urmează:
„Și Noi am fãcut cerul ca un acoperiș bine
pãzit și totuși ei sunt fãrã bãgare de seamã la
minunile lui.“ (Enbiyâ, 32)
După cum se vede, Sfântul Coran, pe de o parte
sfătuiește asupra comportamentului și acțiunilor
oamenilor, pe de altă parte, trăgând atenția asupra
secretelor universului, cere citirea acestuia ca pe o
carte și descoperirea secretelor ascunse în ea.
Acum 14 secole în Sfântul Coran se relata
astfel:
“Și Noi trimitem vânturile mănoase și
trimitem apă din cer pe care v-o dăm de băut,
însă voi nu o puteți strânge...” (Hicr, 22)
După secole de la revelația acestui verset s-a
descoperit că vânturile influențează recoltele și
norii.
În versetele 19 și 20 ale surei Rahman se
relatează:
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„El a slobozit cele două mări (apa dulce și
apa sărată) să se întâlnească, dar între ele este o
stavilă pe care ele nu o pot trece!“ (își păstrează
proprietățile). Fraze similare se găsesc și în versetul
53 al surei Furkan și versetul 61 al surei Neml.
Acest adevăr revelat în versete este un miracol
al Coranului înțeles abia în vremea contemporană.
Cele mai recente descoperiri au scos la iveală faptul
că între Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, la
strâmtoarea Gibraltar parcă ar exista o barieră, o
perdea invizibilă care împiedică amestecarea apelor.
Astfel, apele celor mări nu se amestecă iar fiecare
parte își păstrează proprietățile naturale. Mai apoi,
Căpitanul Cousteau a descoperit această barieră
invizibilă la puntele de întâlnire ale tuturor mărilor
diferite.
Domnia Sa A. Brown s-a întâlnit cu versete
legate de mări sau asemănătoare. Acest englez care
a contemplat versetele referitoare la mări, versete în
care se relatează că se scot carne proaspătă, perle și
corali atât din ape sărate cât și din ape dulci, că două
mări alăturate nu se amestecă, că vântul împinge
corăbiile..., spuneam că acest englez, ajungând la un
oraș de pe malul indian, l-a întrebat pe un musulman
de acolo:
„- Profetul vostru Muhammed a călătorit pe
mări?“. acesta i-a răspuns:
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„- Nu, după câte știm noi nu a călătorit niciodată
pe mări“. Primind acest răspuns, marinarul englez
a fost convins că Sfântul Coran nu putea fi decât
revelat de către Allah Preaînaltul. Cercetând versetele
Coranului asupra unicității și asupra dreptului a ajuns
la concluzia că aceste vorbe sunt mai corecte decât
cele relatate în Tora și în Biblie și astfel s-a convertit
la Islam. Apoi a plecat în Egipt pentru a se consulta
cu savanții de acolo. 170
Profesorul de matematică Gary Miller spune
următoarele:
„Înainte de revelația Profetului Muhammed
exista o teorie știută despre atom. İar această
teorie fusese scoasă la lumină de filosoful grec
Demokritos. Discipolii acestuia au dezvoltat teoria
conform căreia substanța este formată din particule
mici, invizibile, indivizibile numite atomi. Însă abia
în zilele noastre, știința modernă a descoperit faptul
că atomul, purtând aceleași caracteristici naturale
ale substanței, poate fi descompus, divizat. Însă este
izbitor faptul că divizarea atomului a fost pomenită
în Sfântul Coran acum 14 secole în urmă prin sfintele
vorbe ale lui Allah Preaînaltul:
“…Domnului Tău nu-i va scăpa nici cât
greutatea unui fir de colb – nici de pe pământ,
nici din cer -, nici cât o greutate mai mică decât
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aceasta și nici mai mare, fără ca acestea să fie
înscrise într-o carte limpede!” (Yûnus, 61)
În verset se vorbește despre vietăți mai mici
decât atomul. Nu există nici cea mai mică îndoială
că așa ceva, pe acea vreme, nu putea fi scris de
niciun scriitor sau arab. Căci la acea vreme cel mai
mic lucru știut era „particula“ adică „atomul“. İar
acest lucru demonstrează încă odată faptul că Sfântul
Coran nu este depășit în timp. 171 (Defne Bayrak, De ce
s-au convertit la Islam?, pag. 144-145)

d. Miracolul sistemului de legi
Una dintre metodele miraculoase ale Sfântului
Coran este metoda magnifică şi splendidă din domeniul
de legiuire. Unul dintre efectele legiuirii, conţinutul
convingerilor, poate răspunde necesităţilor fiecărei
epoci. Nu există nicio hibă care să încalce dreptatea,
rezolvă cu foarte multă uşurinţă problemele atunci
171. vezi Dr. Maurice Bucaille, La Bible le Coran et la sc ence: les ecritures saintes examinees a la lumiere des
connaissances modernes, Paris: Seghers, 1980 (Biblia,
Coranul și știința, trad. Alastair D. Pannell, Karaçi); Afzalurrahman, Quranic Sciences, London 1981; Prof.
Dr. Ömer Çelik, Tek Kaynak İki Irmak: Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar, İstanbul 2009; Osman Nûri Topbaş,
Rahmet Esintileri (Ediție revizuită), İstanbul 2008 (http://
www.islamiyayinlar.net/content/view/106/8/); İmaduddin Halil, “The Qur’an and Modern Science: Observations on Methodology”, The American Journal of Islamic
Social Sciences, 1991, Vol. 8, Nr. 1, pag. 1-13; Prof. Dr.
Vahidüddin Han, İslâm Meydan Okuyor, İstanbul 1996.
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când celelalte legi sunt cu mult depăşite de situaţie.
Convingerile impuse aduc înţelepciune şi se poate
vedea lejeritatea prin care a ajuns la punctul maxim
acest sistem de legi faţă de celelalte sisteme.
Într-o epocă în care populaţia era lipsită de
ştiinţă, civilizaţie şi cultură un Profet care era un om
simplu, care nu a luat lecţii de Drept şi nu ştia să scrie
şi să citească a realizat un sistem de legi apropiat de
perfecţiune. Acest sistem de legi a scos în evidenţă
în cel mai frumos şi sănătos mod înţelesul Dreptului
modern, a Dreptului Internaţional, a războiului şi
a păcii. Pe lângă faptul că Sfântul Coran a adus un
sistem de legi ce este adresat generaţiilor de până
la Ziua de Apoi, în acelaşi timp a şi instaurat acest
sistem de legi într-un timp foarte scurt. Exegetul
Kâsımî relatează despre miraculozitatea Coranului
astfel:
“Măritul Allah a educat şi crescut civilizaţia
arabă în douăzeci şi trei de ani. O astfel de creştere
sau educare în mod normal îi ia unei civilizaţii câteva
secole…” (Mehâsinü’t-Te’vîl, Kahire ts., II, 219)
Punctele discutate până aici sunt o parte mică a
metodelor miraculoase ale Sfântului Coran.
6. Simţămintele Occidentalilor faţă de
Coran
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CORANUL CEL SFÂNT



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

unor versete din Coran înainte de a avea vreo
tangenţă cu Islamul. Un academician occidental care
a luat numele de Kerîme după ce a devenit musulman
spune:
“Coranul a fost ghid pentru Profet (Pacea
fie asupra Lui), şi în multe situaţii i-a dat şi
avertismente. Dacă era să fie scris chiar de el, mai
era astfel?“ 172
Profesorul de matematică Gary Miller a
citit Coranul pentru a arăta ca este superior lor şi
pentru a găsi greşeli ca după aceea să îi invite la
Creştinism...
Scris acum 14 secole, spera să găsească numai
vorbe în legătură cu deşert sau ceva asemănător. Dar
lucrurile prezentate în Coran l-au uimit din cale afară.
În plus, a decoperit lucruri care nu au mai fost relatate
în nicio carte scrisă până atunci. A crezut că va găsi
în Coran lucruri legate de evenimente prin care a
trecut Profetul Mohamed, cum ar fi moartea soţiei, a
fiilor profetului. Dar aceste lucruri nu existau acolo.
Din contră, în Coran a găsit versete care o onorau pe
Sfânta Maria în Versetul “Meryem Sûresi”, fără ca
altă carte sfântă să conţină lucruri atât de măreţe. Nu
exista niciun verset în legătură cu soţia Hz. Âişe sau
cu fiica Fâtıma! Şi mai ales faptul că numele Isus
172. A. Arı - Y. Karabulut, De ce am devenit musulman, pag.
184.


165

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
trece de 25 de ori iar numele de Muhammed de 4 ori
a crescut uimirea lui şi a decis să fie musulman. 173
Americanul Saalik foloseşte aceste expresii:
“Când citesc Coranul pot vedea greşelile din
viaţa mea. Când recit din Coran pot observa că nu
are cum să fie scris prin cuvintele Omului. Pentru că
niciun om nu mă poate cunoaşte cum mă cunoaşte
Coranul! “ 174
Kowalski, din Pennsylvania spune astfel:
“Coranul citeşte mintea omului. Când mă
confrunt cu o situaţie imediat găsesc corespondenţa în
Coran. Mă gândesc că şi alţi oameni mă aprobă când
spun că Sfântul Coran citeşte mintea omului.“ 175
Douglas Williams spune:
“Când citesc din Coran mă simt extraordinar. De
multe ori merg la somn târziu şi citesc până la orele
trei sau patru din Coran. Versetele aflate în Coran,
prin înţelepciunea lor, îmi dau o pace de nemaigăsit
şi îmi cresc nivelul intelectual. Nu îmi amintesc să fi
ajuns în viaţa mea la un astfel de nivel.“ 176
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Defne Bayrak, De ce au devenit musulmani?, pag. 138.
Böken, op. Cit., I, 157.
Böken, op. Cit., I, 56.
Böken, op.cit., II, 16.

PARTEA A PATRA
Profetul îndurării:
Hz. MUHAMMED MUSTAFÂ

1. Copilăria şi Tinereţea
Robul lui Allah s-a născut în anul 571 d.Hr
pe data de 20 Aprilie care în calendarul arab era
Rabîulevvel 12, într-o zi de Luni, înainte de răsărit.
Descendenţa lui duce până la Adnan care era cel
mai onorabil din neamul Kayzar, fiul lui Hz. İsmâîl
.177 Din tribul Kureyş era un membru al celei mai
onorabile şi curate familii atât din partea mamei cât
şi din partea tatălui.
Respectatul tată Abdullah era plecat la
Damasc în călătorie de comerţ, dar s-a îmbolnăvit
la întoarcere în Medina murind înainte cu două
luni ca profetul să se nască. Pentru ca Profetul să
crească într-un mediu mai bun şi pentru a învăţa
araba mai curat, a crescut până la vârsta de patru
ani alături de doica sa Halime. La vârsta de şase ani
mama sa, Âmine, luându-l alături şi pe credinciosul
servitor Ümmü Eymen, l-a dus pe Profet să viziteze
177. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 28; İbn-i Hişâm, I, 1-3; İbn-i
Saʻd, I, 55-56.
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mormântul tatălui la Medina. La întoarcere Hz.
Âmine s-a îmbolnăvit. A murit în satul Ebvâ. Acolo
a şi fost îngropată. Astfel Profetul a rămas orfan în
urma acestei vizite la întoarcerea spre Mecca. Acum
rămăsese lângă bunicul lui. Dar la vârsta de opt ani a
murit şi bunicul Abdülmuttalib. După aceea l-a luat
unchiul, Ebû Tâlib, în grija şi protecţia lui.
Copilăria şi tinereţea orfană a Profetului trecea
foarte amară şi grea. Un timp a fost cioban. După
aceea s-a ocupat cu comerţul. A fost recunoscut de
toată lumea prin onestitatea şi dreptatea în activitatea
comerţului, câştigând astfel numele de el-Emîn,
adică “cel mai de încredere om“. Încrederea care i
se acordase deveni astfel al doilea nume al Lui. Pe la
vârsta de 25 de ani în Mecca era aclamat doar ca elEmîn. Politeiştii nu aveau încredere în cei de lângă
ei, dar când aveau ceva de depozitat valoros îi lăsau
Profetului. Când Kaba era în lucrări de restaurare.
El a intervenit în problema punerii la loc a pietrei
Hacer-i Esved rezolvând o problemă majoră ce putea
duce la război printr-o soluţie împăciuitoare şi foarte
înţeleaptă. 178
Trimisul lui Allah dovedea astfel prin fapte că
este superior şi din punct de vedere intelectual dar şi
din punct de vedere al neamului. Era cel care stătea
deoparte de faptele rele şi de chinuire a semenilor,
cel care respecta mult dreptul vecinilor, şi cel care
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era superior celor mai mari înţelepţi ai vremii. Nu
s-a văzut să fie supărat cu cineva sau să vorbească de
rău pe alţi oameni.
Trimisul lui Allah, la vârsta de douăzeci şi
cinci de ani, a fost cerut în căsătorie de Hz. Hatice
care rămăsese uimită de dreptatea Profetului, cea
mai onorabilă femeie a Meccăi. Hz. Hatice era
cu cincisprezece ani mai mare decât Profetul, era
văduvă şi avea un copil. Profetul a avut o căsnicie
cu ea care să fie model pentru omenire. Primii 24
de ani ai căsniciei care l-a găsit la vârsta tinereţii
au fost frumoşi şi petrecuţi numai cu ea. Următorii
5 ani au fost petrecuţi o parte singur şi o parte cu
o altă văduvă pe numele Sevde. Căsătoriile ce au
urmat au fost numai în numele Islamului, ai omeniei
şi din motive politice. Dacă ar fi fost cum spun unii
necredincioşi numai pentru poftă trupească, Trimisul
lui Allah nu îşi petrecea tinereţea alături de cineva cu
paisprezece ani mai mare ca el.179

2. Perioada Profeţiei
Când a ajuns la patruzeci de ani, Allah Teâlâ:
179. Pentru motivul bineței de a se fi căsătorit de mai multe ori
Profetul vezi. Osman Nûri Topbaş, Hazret-i Muhammed
Mustafa (s.a.v), I, 130-140 (http://hazretimuhammedmekkedevri.darulerkam.altinoluk.com/); Prof. Dr. Ömer
Çelik, Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Murat Kaya, Üsve-i Hasene, II, 392-405 (www.usveihasene.com); Dr. Murat Kaya,
Harta Căii eterne İSLÂM, İstanbul 2009, pag. 469-481.
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“Citeşte în numele lui Allah cel care te-a
creat!”180 astfel i s-a dat ordinul sfânt de a fi Profet.
Trimisul lui Allah, când i s-a dat Profeţia în primele
zile s-a urcat pe un deal înalt şi s-a adresat celor din
Kureyş:
“-Hei cei din tribul Kureyş! Dacă aş spune
că la poalele acelui munte sau în acea vale se află
călăreţi duşmani şi ne vor ataca, m-aţi crede? Fără
zăbovire:
“-Da, te-a crede! Pentru că până acum te ştim
ca fiind cel mai drept. Nu am auzit niciodată că ai
fi minţit!“ au spus ei.
Peste acestea Trimisul lui Allah a anunţat că este
trimis din partea lui Allah ca profet şi îndrumător. Cei
care vor crede şi vor urma calea lui Allah vor avea
mari câştiguri pe lumea cealaltă iar cei necredincioşi
vor fi asupriţi în feluri de neimaginat iar prin acest
fel trebuie ca pe această lume să facem cât mai mult
bine ca pe lumea cealaltă să fim fericiţi, povesti el
cu însufleţire. Dar era greu să îi faci să creadă pe
necredincioşi.181
De atunci Trimisul lui Allah nu a încetat niciun
moment să invite oamenii din trib şi împrejurimi
îndurând ocările şi suferinţele cauzate de ei. Se
plimba din uşă în uşă, prin pieţe, şi cu fiecare ocazie
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nu rata să îndrume oamenii la religia adevărată. Le
spunea oamenilor:
“Pentru ceea ce fac nu cer nicio răsplată!”182
spunea el arătând că face ceea ce face numai din
dragostea lui pentru Allah şi pentru propăvăduirea
religiei. Însă necredincioşii acelor zile îi tot cereau
să facă o minune pentru a-l urma. Allah Preaînaltul
a spus:
“…Spune-le că: « Reprezint pe Domnul
meu. Nu sunt nimic mai presus decât umilul Lui
trimis pe Pământ.» când oamenilor le va veni
îndrumarea, singurul lucru care nu le va permite
să creadă: «Allah a trimis ca profet un simplu
om?» va fi doar vorba aceasta. Tu spune-le:
«Dacă pe Pământ ar fi fost îngerii (şi nu oamenii)
am fi trimis un Profet tot din rândul îngerilor»„
(İsrâ, 93-95)

Trimisul era un om din rândul oamenilor
normali, simpli, şi prin urmare nu ştia să citească sau
să scrie. Prin urmare ceea ce povestea nu le putea
povesti dintr-o carte pe care a învăţat-o şi să îi înveţe
pe alţii din ea. Pentru un om ajuns la patruzeci de
ani deodată să fie în stare să ajungă la un nivel înalt
de cunoaştere şi înţelepciune şi să îndrume în acel
fel nu se putea decât cu ajutor divin. Acest lucru era
acceptat şi recunoscut de toţi duşmanii lui. Allah
Preaînaltul, spune în Coran:
182. Sâd, 86.
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“Înainte de asta nu puteai citi, nici scrie cu
mâna ta. Dacă ar fi fost aşa, necredincioşii ar fi
fost plini de suspiciuni.” (Ankebût, 48)
Păgânii îl respectau pe Profet şi credeau cu tărie
că el nu minte niciodată. Dar nici nu voiau să piardă
ceea ce câştigau până atunci prin diferite metode,
din motive prea simple. Astfel într-o zi Trimisul
lui Allah fără să fie anunţat, l-a vizitat pe duşmanul
declarat lor, pe Ebu Cehil şi pe prietenii de lângă el.
Ei au spus:
“–Ey Muhammed! Jurăm că nu spunem că nu
ai avea dreptate. Pe lângă noi eşti un om plin de
încredere şi un om curat. Dar noi spunem doar că
versetele pe care le aduci tu nu sunt adevărate...”.
(Vâhidî, Esbâbü Nüzûl, s. 219; Tirmizî, Tefsîr, 6/3064)

Păgânii au încercat de nenumărate ori să îl
întoarcă din drum pe Profet. L-au activat pentru asta
chiar şi pe unchiul său mult iubit. Au venit lângă el
şi i-au propus să îl aleagă regele lor, să strângă bani
şi să îl facă bogat, să îl însoare cu cele mai frumoase
fete, să facă tot ce ar dori el. Dar Profetul a spus clar
şi răspicat:
“–Nu vreau nimic de la voi. Nici averi, nici
proprietăţi, nici domnie sau conducere! Am o
singură dorinţă: Încetaţi să vă închinaţi chipurilor
cioplite şi credeţi doar în Allah Unicul!” (İbn-i Kesîr,
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el-Bidâye, III, 99-100)
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Văzând că nu îl pot îndupleca pe Profet cu
nimic au început mişcările de a-l face să renunţe. Au
crescut numărul victimelor chinurilor şi torturilor
în rândul musulmanilor. Mulţi dintre musulmani au
migrat către Habeşistan unde domnea dreptatea în
vremurile acelea.

3. Boicotul şi Călătoria la Tâif
Păgânii au întrerupt relaţiile sociale şi
comerciale dintre musulmani şi cei care îi apăra,
Hâşimoğulları. Au transformat asta şi într-o rezoluţie
pe care au atârnat-o pe pereţii Kabbei. Acest boicot
şi embargou a durat trei ani în cel mai dur mod.
Musulmanii au îndurat mari foamete şi greutăţi. De
foame au mâncat scoarţele şi frunzele copacilor. Se
auzeau plânsetele copiilor de foarte departe. Sa‘d
bin Ebî Vakkâs spune astfel:
“În timpul boicotului am ieşit într-o seară afară
de foame. Am atins cu piciorul ceva umed. L-am
aruncat repede în gură. Nici acum nu ştiu ce era.”
(Süheylî, er-Ravdu’l-Unuf, Beyrut 2000, III, 216)

În sfârşit boicotul se termina dar în acea
perioadă soţia unchiului şi unchiul Profetului, Ebû
Tâlib şi Hz. Hatîce au murit. Peste aceasta şi atacul
duşmanilor era în curs. Astfel că Rasul-i Ekrem i-a
forţat mâna Profetului. Trimisul lui Allah l-a luat pe
Zeyd bin Hârise lângă el şi s-au dus la 160 de km de
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Mekka, la oraşul Taif. Au rămas zece zile aici unde
se aflau şi rudele sale. Şi ei făceau glume la început.
După aceea au început să îi umilească. După aceea
au pus slugile de-o parte si de alta a drumului pe care
mergea Profetul şi i-au pus să îl umilească aruncând
pietre în el. Având răni în toate părţile corpului,
pentru a nu blestema şi pentru a-şi face datoria în cel
mai bun mod, a spus astfel:
“Mărite Allah! Cred cu tărie că atacurile pe care
le înfrunt, deznădejdea, umilinţa poporului vor fi toate
şterse de către Voinţa Ta şi sunt venite tot de la Tine. Ei,
Tu Atoateiertător! Dacă nu eşti supărat pe mine, nici nu
mă interesează suferinţele mele! Dumnezeul meu! Dă-le
îndrumare oamenilor mei; ei sunt neştiutori. Doamne!
Voi cere iertare de la tine până te vei îndura...” (İbn-i
Hişâm, II, 29-30; Heysemî, VI, 35)

Ceea ce dorea în mod arzător Profetul era să
facă pe plac Providenţei în cel mai umil şi mai bun
mod. Pentru acest scop nici măcar nu vedea durerile
şi greutăţile pe care le suferea.
Trimisul lui Allah povesteşte despre întoarcerea
de la Tâif:
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“...Mă întorceam, şi mergeam plin de gânduri
şi durere în suflet. Nu m-am putut linişti până am
ajuns la Karnü’s-Seâlib. Acolo când am ridicat
capul şi m-am uitat sus, am văzut cum un nor îmi
facea umbră. Când m-am uitat mai atent, l-am văzut
pe arhanghelul Gavriil prin norul acela. Mi-a spus:
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«−Allah Preaînaltul aude cum te chinuie şi nu
te crede poporul tău. Pentru a face ceea ce doreşti
tu a fost trimis Îngerul Munţilor» a spus el. Astfel
Îngerul Munţilor m-a salutat. După aceea:
«−Ey, Muhammed! Allah Preaînaltul aude ce
spune poporul tău. Eu sunt Îngerul Munţilor. Allah
Teâlâ m-a trimis să fac ceea ce îmi comanzi tu. Ce
vrei să fac? Dacă doreşti dărâm munţii aceia doi pe
capul lor» a spus. Şi atunci:
«−Nu, eu îmi doresc ca generaţiile lor să
creadă în Allah şi să nu îi atribuie parteneri» am
spus.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7; Müslim, Cihâd, 111)
În zilele acelea un grup de oameni care veniseră
din Medina s-au convertit la Islam. Aceştia au început
să povestească despre Islam în Medina. Au cerut un
învăţător de la Profet. Mus‘ab bin Umeyr a primit
această misiune. În urma talentului lui nu a rămas
casă unde să nu intre Islamul în foarte scurt timp. În
sfârşit musulmanii l-au invitat pe Profet la Medina
unde au promis să îl cinstească şi să îl apere.

4. Emigrarea şi Perioada Medina
Când suferinţele provocate de păgâni au devenit
insuportabile, Profetul le-a spus credincioşilor să
emigreze pe ascuns. Aflând acest plan păgânii au avut
o încercare de asasinare a Profetului care rămăsese
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singur. Câte un tânăr din fiecare trib trebuia să vină
şi să atace în acelaşi timp. Astfel că atunci când era
să fie cineva învinuit de către apropiaţii Profetului,
aveau să găsească toate triburile în faţa lor. În acest
sens a fost trimis ordinul lui Allah Preaînaltul către
Profet să emigreze. Trimisul lui Allah i-a încredinţat
ceea ce trebuia făcut şi de înapoiat anumite lucruri
ale unora lui Hz. Ali. Pentru că în acea vreme nu era
nimeni care să nu aibe încredere şi să nu îi lase ceva
de păstrat pentru un timp Profetului.
În acea noapte păgânii au înconjurat casa
Profetului. Dar pe faţa Profetului nu se vedea nici
urmă de frică sau emoţie pentru că el îşi încredinţase
viaţa şi sufletul lui Allah. A luat o mână de praf, l-a
aruncat asupra păgânilor şi citind din Sura Yâ-sîn
s-a strecurat printre ei. Niciunul nu l-a văzut.
Astfel Trimisul lui Allah a emigrat după
treisprezece ani de încercări grele şi chinuri îndurate
din Mecca la Medina. İ-a declarat fraţi pe cei care
erau musulmani din Medina, Ensarii şi pe cei care
emigraseră din Mecca, Muhacirii. Ensarii au spus
ca fraţii lor Refugiaţii să ia jumătate din averile şi
avuţiile lor. Dar refugiaţii având conştiinţa ca şi o
comoară, au spus:
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“−Averea ta să te ţină sănătos fratele meu, pentru
mine e de ajuns să îmi arăţi drumul spre piaţă!” astfel
au putut demonstra că sunt destul de maturi pentru a
arăta mărinimia. (Buhârî, Büyû, 1)
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Trimisul lui Allah a pregătit o constituție pentru
Evreii, Ensarii și Muhacirii (Refugiații) care trăiau
în acea perioadă în ideea de a evidenția răspunderile
lor față de Statul Islamic. Așa- zisul “Document
al Medinei” a devenit prima constituție scrisă din
lume.183
Dușmănia vizibilă purtată de păgâni pentru
musulmani a dus la războaie între evreii vecini
obligați să încalce înțelegerile. Pentru a fi îndrumător
al popoarelor, Trimisul lui Allah a dat dovadă de
o strategie de luptă în războaiele duse astfel încât
deși luase în conducere toată Peninsula Arabă, nu a
permis vărsarea de sânge inutilă în ambele tabere. A
încercat să rezolve toate problemele pe calea păcii.
Profetul a participat personal la 29 de bătălii. La
16 dintre ele nu a avut loc o bătălie propriu-zisă, ci
s-a ajuns la înțelegere cu cealaltă tabără. La restul 13
au avut loc vărsări de sânge unde 140 de musulmani
și-au pierdut viața, iar din dușmani au murit aproape
335 de oameni.184
În Islam scopul războiului nu reprezintă uciderea
oamenilor, obținerea prăzii de război, distrugere
pe teren, obținerea de câștiguri personale, a obține
183. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Prima Constituție scrisă din
lume, Lahore 1975.
184. vezi. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Războaiele Profetului, İ tanbul 1991; Dr. Elşad Mahmudov, Războaiele Profetului
Motive și rezultate, 2005, M.Ü.S.B.E. Teză de Doctorat
netipărită.
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foloase materiale sau răzbunare; din contră, este o
metodă de a eradica cruzimea, asigurarea dreptului
libertății la credință, să le dea oamenilor o anumită
orientare și de a reduce orice fel de nedreptate.

5. Exemple ale moralității inegalabile
Compasiunea și Mila
Trimisul lui Allah era plin de compasiune și
milă față de toată omenirea. Allah Preamăritul spune
astfel:
“A venit la voi un Trimis chiar dintre voi,
căruia îi sunt grele necazurile ce vă lovesc,
care este plin de grijă pentru voi, iar cu Dreptcredincioșii este el milostiv și iertător.” (Tevbe, 128)
Chiar dacă milostivenia lui era vizibilă pentru
drept-credincioși, Coranul este martorul că era
milostiv cu toți oamenii. În Coran este relatat că
și drept-credincioșii lui erau milostivi cu oamenii,
chiar și cu dușmanii:
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“İată că voi îi iubiți pe ei, în vreme ce ei nu
vă iubesc pe voi. Voi credeți în întreaga Carte.
Când se întâlnesc cu voi, ei zic: “noi credem
(în Islam)“, dar când rămân singuri își mușcă
vârfurile degetelor de ciuda voastră. Spune:
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“pieriți cu ciuda voastră!“ Allah doar cunoaște
prea bine lăuntrul piepturilor.” (Âl-i İmrân, 119)185
Bunul Profet nu avea o nemărginită milostivenie
doar față de oameni, ci și de animale chiar și de
necuvântătoare. Când păgânii au stricat înțelegerea
și au ales calea războiului, Trimisul lui Allah a mers
spre Mecca cu armata sa impresionantă de zece mii
de oameni. După ce au ieșit din direcția Arc spre
Talub, a văzut un câine care alăpta puii întins peste ei.
A chemat repede pe Cuayl bin Sürâka din cohorta
lui și l-a pus să păzească acea familie de animale. A
dat ordin ca mama câine și puii să nu fie speriați de
armata Islamului. (Vâkıdî, II, 804)
Profetul a vizitat într-o zi grădina unui membru
Ensar (rezident Medina). Ajuns acolo a văzut cum o
cămilă se uita la el si lăcrima în timp ce gemea încet.
Profetul s-a dus spre ea și a mângâiat-o după urechi.
Cămila s-a liniștit. După aceea Profetul:
“-A cui este această cămilă?“ a întrebat el. S-a
apropiat un tânăr din Medina și a spus:
“-Această cămilă este a mea, ei Trimisul lui
Allah!“ a spus. Profetul:
“-Nu îți este frică de Allah care ți-a oferit
acest animal? El se plânge de starea de înfometare
185. Muhammed A. Draz, Unele vederi asupra Islamului,
pag. 94.
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și oboseală în care îl lași“ spuse el.(Ebû Dâvûd, Cihâd,
44/2549)

Și când a trecut pe lângă o cămilă cu stomacul
lipit de spate:
“Să vă temeți de răsplata lui Allah pentru
patimile acestor animale necuvântătoare! Să vă
urcați pe ele când sunt sătule și să le tăiați tot când
sunt hrănite!“ spuse el. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 44/2548)
Sevâde bin Rebî ne relatează despre această
minunată milostivenie și finețe:
“Am pășit în fața Profetului și i-am cerut câte
ceva. A spus ca să mi se dea câteva (între 3 și 10)
cămile. După care a sfătuit astfel:
«-Când te vei întoarce acasă spune-le celor din
poporul tău; să îngrijească bine animalele și să le
dea hrană bună! Și mai spune-le să își taie unghiile
pentru ca în momentul în care le mulg să nu le
rănească ugerele!»„ (Ahmed, III, 484; Heysemî, V, 168, 259,
VIII, 196)

Într-o zi Trimisul lui Allah a întâlnit o persoană
care mulgea laptele unei oi. S-a adresat:
“-Hei cutărică! Când mulgi animalul să lași
lapte și pentru pui!“ spuse. (Heysemî, VIII, 196)
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Ebu’d-Derdâ a întâlnit într-o zi oameni care
împovărau prea mult cămilele. E1e nu se puteau
ridica în picioare din cauza greutății. Ebu’d-Derdâ,
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după ce a luat greutățile în plus de pe cămilă, le-a
aruncat jos și a ajutat cămilele să se ridice. S-a
adresat stăpânilor astfel:
“-Dacă Allah Preamăritul ar ierta păcatele făcute
prin chinuirea acestor animale ar da dovadă de mare
milostivenie. Eu am auzit că Profetul a spus astfel:
«Allah Preamăritul a poruncit să avem grijă
de aceste animale fără grai! Dacă este să treceți
printr-o pășune productivă dați-le voie să pască
liniștite măcar câteva momente! În cazul în care
treceți printr-un loc uscat, să treceți rapid pentru că
animalele să nu sufere și să nu se simtă stingherite
de astfel de locuri!»„ (İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-Âliye, II,
226/1978)

Iertarea
Trimisul lui Allah, deși avea autoritatea de a
pedepsi pe cineva care i-a făcut rău, i-a iertat și mai
mult a lăsat ca pedepsele să vină de la Providență.
Pentru că Profetul nu a vrut răul nimănui, fie el
credincios sau nu, se adresa tuturor cu înțelepciune
și moralitate. Când a cucerit Mecca fără vărsare
de sânge, oameni care aveau dușmănie între ei
de douăzeci și unu de ani, se adunaseră în fața lui
așteptând comenzile venite din partea lui. El le
spuse:
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“-Hei, popor al Kureyș! Acum vă gândiți la
ce voi face în legătură cu voi? Întrebă el. Cei din
Kureyș:
“-Noi în speranța că tu vei face fapte caritabile;
«O să faci fapte bune! » vom spune.
Tu ești un frate cu bun-simț, ești un fiu al unui
frate cu bun-simț!...“ au spus ei. Trimisul lui Allah
spuse în felul următor:
“-Vă voi spune și eu precum Sf. Iosif fraților
lui: «...Astăzi nu aveți nici o ocară! Allah să vă
ierte! Fără îndoială, El este milostiv și iertător»186
spun eu. Haide, plecați, sunteți liberi!“spuse el. (İbn-i
Hişâm, IV, 32; Vâkıdî, II, 835; İbn-i Sa‘d, II, 142-143)

Și acea zi a fost numită “Yevmü’l-merhame:
Ziua iertării”…187
În acea zi, la bătălia Uhud l-a iertat și pe Hind
care îl omorâse și mușcase cu ură din ficatul lui Vahşî
care îl ucisese pe unchiul Profetului, Hz. Hamza. A
profitat de iertare chiar și Hebbâr bin Esved care
a dărâmat-o pe fiica Zeyneb provocând moartea ei.
A dat dovadă de o așa finețe, încât nu a rămas la
iertarea lui Hebbar, a interzis asuprirea și umilirea
lui pentru faptele sale. (Vâkıdî, II, 857-858)
Când Mecca a fost cucerită fiul lui Ebû Cehil,
Ikrime, fugise. Trimisul lui Allah a iertat ce făcuse
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186. Yûsuf, 92.
187. Vâkıdî, III, 352; Ali el-Müttakî, Kenz, nr: 30173.
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și a trimis după el să fie adus. După el s-a dus soția
sa și l-a convins să se întoarcă în Mekka. Când s-au
apropiat de Mekka Profetul prin minunata lui finețe
și înțelepciune a spus poporului său:
“-Ikrime vine la Ebû Cehil ca și credincios și
refugiat alături de voi. Nu îl mai umiliți de acum
încolo pe tatăl lui! Chiar dacă a fost un om rău,
umilința la adresa morților nu face rău decât celor
rămași în urmă și nu afectează mortul.“ (Hâkim, III,
269/5055; Vâkıdî, II, 851)

Când a văzut că a ajuns Ikrime, a sărit în picioare
de bucurie și a rostit de trei ori:
“- Bună ziua, călăreț refugiat, bine ai venit!“
spuse el. și Ikrime:
“- Mă jur Trimisule al lui Allah, că voi depune
măcar o parte din energia pe care am consumat-o
pe calea dușmăniei, pentru Drumul lui Allah! Spuse.
(Hâkim, III, 271/5059; Vâkıdî, II, 851-853; Tirmizî, İsti’zân,
34/2735)

Și Trimisul a iertat pe mulți care erau
asemeni…
Umilinţa
Trimisul lui Allah era extrem de modest. Prin
omenire fiind privită ca cea mai puternică zi, Ziua
Cuceririi, persoana care venea înaintea lui şi tremura
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de frică în momentul în care vorbea, o liniştea
spunând astfel:
“- Fii liniştit fratele meu! Nu sunt un rege sau
vreun conducător. Sunt un fiu al unei femei care
mânca carne uscată la soare din tribul Kureyş!...“
(İbn-i Mâce, Et‘ime, 30; Hâkim, III, 50/4366)

lui:

Nu permitea oamenilor să exagereze în numele
“Să îmi spuneţi «Trimisul lui Allah»! “ spuse el.

(Buhârî, Enbiyâ, 48)

La începutul propoziţiei de atestare a profeţiei,
în special și persistent adăuga cuvântul “abduhû:
Robul lui Allah” şi s-a ferit ca oamenii să îl cunoască
ca sfânt. Pornind tot de la această propoziţie:
“Nu mă înălţaţi la un rang mai presus decât a
acordat Providenţa! Pentru că Allah Preamăritul
m-a făcut rob înainte de a mă face Profet! spunea
el. (Heysemî, IX, 21)
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După spusele credincioşilor Profetul vizita
bolnavii, era prezent la toate înmormântările, se
ducea la invitaţiile sclavilor, se urca pe măgar. Pe
locul din spate de la şaua pe care stătea el, urca
oamenii, şi mânca punând mâncarea pe jos. Se
îmbrăca cu îmbrăcăminte din lână neprelucrată,
stătea şi mulgea lapte de la oi, se îngrijea de musafirii
lui şi îi servea pe fiecare în parte. Nu se dădea la o
parte de la a ajuta săracii şi umbla până găsea soluţii
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pentru a oferi ajutoare unui nevoiaş sau unei femei
văduve. 188
Simplitatea
Profetul trăia o viaţă extrem de simplă şi modestă.
Hz. Ayşe povesteşte astfel: “I s-a adus Profetului un
pahar. În el se afla lapte şi miere. Trimisul lui Allah
a grăit astfel:
«–Într-o băutură două binecuvântări, într-un
pahar doi aditivi! Nu am nevoie de aşa ceva. Dar
nu cred că este interzisă asta. Doar mă tem ca Allah
Preamăritul să nu îmi ceară socoteală în Ziua de
Apoi pentru irosirea lucrurilor ce sunt în plus. Arăt
umilinţa mea către Allah. Cine arată la fel umilinţa
către Allah, acela va fi înălţat, iar cel care va fi
arogant va fi pedepsit. Cine va fi econom Allah îl va
îmbogăţi, cine îşi va aminti de multe ori de moarte
Allah îl va îndrăgi.»“(Heysemî, X, 325)
Şifâ bint-i Abdullah povesteşte:
“ Într-o zi m-am apropiat de Profet. I-am cerut
câte ceva şi m-am plâns de situaţia mea. Şi el s-a
scuzat pentru că nu are nimic la el. Şi eu mi-am spus
că « Nu mi-a dat nimic» în sinea mea. Atunci a venit
ora pentru rugăciunea de prânz. De acolo m-am
dus la casa fetei mele. Când am văzut că ginerele
188. vezi. Tirmizî, Cenâiz, 32/1017; İbn-i Mâce, Zühd, 16;
Nesâî, Cuma, 31; Hâkim, I, 129/205; II, 506/3734; IV,
132/7128; Heysemî, IX, 20.
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meu Şurahbil bin Hasene stătea acasă am început să
vorbesc şi i-am spus:
«–A venit ora rugăciunii şi tu stai acasă?!». Iar el:
«–Mătuşă, nu mă mustra! Aveam două haine,
iar pe una am dat- o lui Nebiyy-i Ekrem (Profetul)
împrumut» a spus. Înţelegând situaţia i-am rostit:
«–Să fie sacrificat totul în numele lui! Eu mă
supărasem că nu mi-a dat nimic dar uite în ce situaţie
este el! am spus.“ (Hâkim, IV, 58/6892)
Hz. Âişe spune astfel:
“Trimisul lui Allah nu păstra niciodată ce
rămânea din micul-dejun pentru mâncarea de
seară şi nici invers. Nu avea mai mult de un set de
îmbrăcăminte. Nu avea două cămăşi, doi şalvari sau
pantaloni sau măcar două perechi de încălţăminte.
Şi nici nu a fost văzut să stea degeaba prin casă.
Ori repara încălţămintea unui sărman ori cosea
îmbrăcămintea unui orfan.“ (İbnü’l-Cevzî, Sıfatü’s-Safve,
Beyrut 1979, I, 200)

Curățenia și Curtoazia
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Profetul, care ordona ca îmbrăcămintele
credincioșilor să fie mereu aranjate bine și
care nu accepta delăsarea în privința curățeniei
îmbrăcămintelor, nu admitea nici ca părul și barba
să arate urât. El era extrem de curat și frumos. Ebû
Hüreyre:
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“Nu am văzut pe nimeni mai frumos decât
Profetul Nostru, parcă soarele curgea pe fața lui...“
(Ahmed, II, 380, 350)

Trimisul lui Allah nu folosea niciun cuvânt urât
sau jignitor folosit de alți oameni, și spunea astfel:
“În Ziua de Apoi, nu se va afla nimic altceva
pe cântarul credinciosului decât moralitatea lui
frumoasă. Allah Preamăritul va urî pe oamenii care
fac gesturi greșite, care spun lucruri urâte.“ (Tirmizî,
Birr, 62/2002)

Când ajungea la urechile lui o vorbă neplăcută:
Nu spunea“Ce se întâmplă cu cutărică de spune
astea despre unul și altul „, ci îndruma cu curtoazie
spunând “ce se întâmplă oare unora de spun astea
despre alții”. (Ebû Dâvûd, Edeb, 5/4788)
Valoarea atribuită femeilor
Profetul a emis ordin să fie scris un set de legi
speciale pentru femei. Femeia a devenit exemplul
de castitate și virtute. A fi mamă devenise un lucru
evlavios. Prin hadisul Profetului “Raiul se află la
picioarele mamelor“189, mamele au luat valoarea
pe care o meritau. Trimisul lui Allah, nu a ridicat
în viața lui mâna la nicio femeie a lui și nici nu a
dat în cineva cu mâna. 190 Mai mult decât atât Allah
189. Nesâî, Cihâd, 6; Ahmed bin Hanbel, III, 429; Süyûtî, I,
125.
190. İbn-i Mâce, Nikâh, 51.
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Preamăritul a spus: “Înțelegeți-vă bine cu femeile,
comportați-vă frumos cu ele! (Nisâ, 19)
Generozitatea
Profetul era extrem de generos. Deși nu era
musulman, Safvan bin Ümeyye, unul din cei din
fruntea tribului Kureyș s-a aflat lângă Profet la
bătăliile Huneyn și Tâif. Trimisul lui Allah văzându-l
pe Safvan că se uita cu uimire la turmele de cămile
în timpul strângerii pradei de război:
“-Îți plac așa de mult?“ a întrebat. Când a
primit răspunsul “Da“:
“-Ia-le pe toate să fie ale tale! a spus. Safvan
neputând să se abțină:
“-Nicio inimă în afară de cea a unui profet
nu poate fi atât de generoasă!“ spuse el rostind
mărturia și devenind musulman. Când s-a întors la
tribul lui:
“-Hei, popor al meu! (Fugiți) și faceți-vă
musulmani! Pentru că Muhammed nu cunoaște
frica de sărăcie și oferă mari recompense și cadouri
generoase“ spuse el. (Bkz. Müslim, Fedâil, 57-58; Ahmed, III,
107-108; Vâkıdî, II, 854-855)
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Cuvintele de laudă la adresa moralității
Profetului a lui Hâsılı nu se termină povestind.
Marele înțelept İbn-i Hazm spune astfel:
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“Fericirea în Lumea de Apoi, Judecata Lumii,
o viață liniștită, toate frumusețile morale, toate ce
vor să fie îndeletnicite de un om să îl ia ca exemplu
pe Profetul Muhammed! Deoarece Profetul este
înaintea oricui în aceste valori morale. Allah
Preamăritul a lăudat moralitatea lui, a adunat toate
lucrurile frumoase la el și l-a ferit de greșeli.“ (İbn-i
Hazm, el-Ahlâk ve’s-Siyer, Kahire, 1962, s. 19-20, 50)

6. Decesul
Trimisul lui Allah a murit la data de 8 Iunie
anul 632, anul 11, ziua 12 a lunii Rabîulevvel în
calendarul arab într-o zi de Luni. Allah Preamăritul
să îl răsplătească pe măsura bunătății lui și să
avem parte de binețea lui!
Amin!

الل َع َّنا َخ ْي َر َما َج َزى َن ِب ًّيا َع ْن ُأ َّم ِت ِه
ُ َّٰج َزاكَ ه

Allah Preamăritul l-a trimis pentru a certifica
revelațiile trimise înaintea lui, pentru a înlătura
greșelile survenite și admise în istorie 191, pentru
a completa golurile din religie, pentru a ridica
greutățile urmate din cauza popoarelor din trecut și
pentru a fi îndrumător al popoarelor. 192 Și noi suntem
191. Bakara, 75, 101; Âl-i İmrân, 81; Saff, 6; Nisâ, 46; Mâide,
13, 41.
192. Mâide, 3; Bakara, 286; A‘râf, 157; Enbiyâ, 104.
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martori că a făcut toate acestea dând crezare Ultimei
Predici.
Trimisul lui Allah venind la Medina ca și
Refugiat, în doar zece ani a reușit să răspândească
Islamul cu ajutorul lui Allah de la Umma la Marea
Roșie, de la Siria la Yemen și în toată Arabia. Și astfel
s-a realizat unirea pentru prima dată a popoarelor
arabe. Lamartine, spune în Istoria Turciei:
“Dacă măreția scopului, utilitățile reduse și
măreția rezultatului stau la baza celor trei măsuri
ale genialității omului, cine poate îndrăzni să
compare personalitățile moderne cu (Profetul)
Muhammed?“
“Muhammed, filosoful ideilor, oratorul lor,
ambasadorul lor, cel care le-a evidențiat, cel care
s-a luptat pentru ele și care a câștigat pentru ele;
creatorul credinței logice, a unui stat care nu se
închină chipurilor cioplite! Și întrebăm pentru
toate măsurile luate în calcul pentru descoperirea
măreției omului:
«–Există om mai măreț ca el?»„

7. Nevoia de Conversație Nesfârșită pentru el
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Poporul de credincioși îl iubeau pe Profet mai
mult decât viața lor. Când i se adresau spuneau mereu
“Fie ca mama, tata și sufletul meu să fie sacrificate
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în numele tău, Trimis al lui Allah!“ Își puteau
sacrifica viața ca un ghimpe să nu intre în piciorul lui.
Credincioșii căzuți pe mâna păgânilor erau omorâți
cum a fost și Zeyd bin Desine și Hubeyb. Înainte de
a-și da sufletul erau întrebați fiecare în parte:
“–Ai fi vrut să fie Profetul în locul tău ca tu să
scapi cu viață?“ amândoi s-au uitat cu milă la păgâni
și le-au spus:
“–Nu numai că aș prefera să fie lângă copiii și
familia mea acum decât aici, n-aș suporta nici măcar
gândul că ar intra un ghimpe în talpa lui.“ au răspuns
ei. Ebu Sufyan înmărmurit de această conversație:
“–Cu adevărat miraculos! Nu am văzut niciun
popor care să își iubească conducătorul cum acest
popor își iubește Profetul“ spuse el. (Vâkıdî, I, 360-362;
İbn-i Sa‘d, II, 56)


Când se întorceau de la Uhud, Profetul se afla
pe cal, iar hamurile erau ținute de Sa‘d bin Muâz.
Mama lui Sa‘d, Kebşe bint-i Ubeyd, s-a apropiat de
Profet. Sa‘d:
“–Ei Profetule! Aceasta e mama mea!“ a spus.
Trimisul lui Allah:
“–Salut prezența ei!“ spuse. După ce femeia s-a
apropiat și i-a privit fața evlavioasă:
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“-Fie ca mama, tata și sufletul meu să fie
sacrificate în numele tău, Trimis al lui Allah! Team văzut întreg și nevătămat, acum orice suferință
nu mai contează!“ spuse ea.
După ce Profetul a prezentat condoleanțe pentru
fiul martir Amr bin Muâz spuse:
“–Hei mamă a lui Sa‘d! Îți dau vestea bună!
Și să fie veste bună pentru toată familia! Toți care
sunt martiri din familia si tribul vostru s-au reunit
în Rai. –dăduseră doisprezece martiri. – S-a permis
și mijlocirea copiilor familiei“ a spus Profetul.
Femeia:
“–Ne învoim, o Profetule! Cine mai plânge îi
va mai plânge de acum!“ după care:
“–Ei Trimis al lui Allah! Să te rogi și pentru cei
rămași în urma martirilor!“ spuse ea. Trimisul:
“Allah! Redu durerea din sufletul lor, fă ca
suferințele să nu le mai apară! Fii bun cu cei rămași
în urmă!“ se rugă el astfel și continuă drumul.
Credincioșii mergeau în urma lui. Profetul îi spuse
lui Sa‘d:
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“–Sunt mulți răniți în tribul tău și toți au răni
grele. În Ziua de Apoi vor veni tot sângerând, tot
roșu va fi sângele dar va mirosi a mosc. Spune-le
să se ducă acasă și să își trateze rănile! Să nu ne
urmeze nimeni! Să sune ca și o comandă supremă!“
spuse Profetul. Sa‘d:
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“–Este ordinul strict al Profetului, să nu ne
urmeze niciunul din tribul Benî Eşhel!“ a ordonat
el. Toți răniții au vrut nu au vrut s-au întors acasă.
Toată noaptea au fost nevoiți să facă focul și să își
îngrijească rănile. Erau treizeci de răniți din acel trib.
(Vâkıdî, I, 315-316; Diyarbekrî, I, 444)


Cel mai din urmă grup venit din Habeșistan
pe calea maritimă s-a alăturat Profetului în timpul
bătăliei de la Hayber. Printre ei se afla și Esmâ bint-i
Umeys. Ea se dusese într-o zi la soția Profetului
Hafsa în vizită. După puțin timp și Hz Omer a venit
lângă fata lui, Hafsa. Omer, văzând-o pe Esma:
“–Cine e ea?“ întrebă. Și ea:
“–Esmâ bint-i Umeys!” spuse. Hz Omer spuse
într-un mod plăcut:
“–Acea din Habeșistan? Acea femeie care a
participat la călătoria pe mare?
“–Da!” răspunse. După aceasta Hz. Ömer:
“–La emigrare v-am ales pe voi. Suntem mai
îndreptățiți să fim lângă Profet mai mult decât voi“
spuse. Hz Esma supărată vizibil de aceste cuvinte:
“–Nu, chiar greșești ei Omer! Voi erați deja cu
Profetul. El îi hrănește pe cei flămânzi din rândul
vostru; îl învăța pe cel care nu știa. Dar noi trăiam
departe în Habeșistan în condiții grele lângă oameni
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străini și păgâni. Și asta numai de dragul lui Allah
și al Profetului. Jur pe numele lui Allah că, până nu
îi spun vorbele tale Profetului, nu voi mânca și bea
nimic. Eram speriați și lăsați de izbeliște acolo. O să
îi spun Profetului astea și voi afla adevărul. Și îmi
dau cuvântul că nu voi minți, nu voi adăuga nimic
față de ce ai spus, voi povesti totul așa cum s-a
petrecut.“ Când a venit Profetul, Esma:
“–Profetule! Omer a spus așa“ spuse ea. Trimisul
lui Allah:
“–Tu ce i-ai spus?”. İar ea:
“–Am spus așa și așa” zise. Profetul:
“–Din punctul meu de vedere nu are mai multă
dreptate decât voi. El și prietenii lui au o călătorie,
voi însă două, o voi, călători ai bărcii! spuse.
Hz. Esmâ spune: “Veneau lângă mine alde Ebû
Musa el-Eş’arî și cei din grupul cu care am plecat
de la Habeșistan pe rând și mă întrebau acest hadis.
Nimic nu îi bucura mai mult decât vorbele pline de
înșelepciune ale Profetului. Mai ales Ebû Musa, nu
se mai sătura să tot asculte spusele despre ei din
partea Trimisului lui Allah și mă tot punea să repet. “
(Buhârî, Meğâzî, 36; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 169)
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Putem vedea plăcerea discuțiilor despre hadisuri
între credincioși și respectul lor pentru acestea. Cei
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din poporul nou format, atunci când cereau hadisuri
din partea Profetului, tremurau cu totul să nu cumva
să greșească în ceva fără să știe, chiar se îngălbeneau
la față. Amr bin Meymûn relatează:
“Nu ratam niciodată lecturile pe care le ținea
İbn-i Mes’ûd în fiecare joi seară. Nu auzeam
niciodată la aceste cuvântări expresii exacte precum
«Trimisul lui Allah a spus ca... ». Într-o seară, a
început cuvântarea cu «Trimisul lui Allah a îndrumat
ca... », însă nu a putut continua și a aplecat capul.
După un moment de pauză m-am uitat la el; nasturii
cămășii erau deschiși, se vedea că a plâns și stătea în
picioare având obrajii umflați. După ce a stat așa un
moment dat a terminat vorba astfel:
«Trimisul lui Allah nu a spus așa sau astfel».”
(İbn-i Mâce, Mukaddime, 3)


Ce discurs exemplar a putut ține un creștin
ortodox cu numele Diyamendi înainte de a face
cunoștință cu Școala lui Mevlana, un îndrăgostit al
faptelor Profetului, care ulterior a fost cunoscut sub
numele de Yaman Dede. Un elev al lui spune:
“Într-o zi cursurile s-au terminat, am ieșit de la
școală. Mergeam spre Taksim la oră de prânz. Era
un mescid (loc de rugăciune) în drum spre piațeta
Germană. Și acolo l-am văzut pe Yaman Dede... era
rezemat de peretele mescidului și părea ca și cum


195

 ULTIMA RELIGIE DIVINĂ: İSLÂM
este pe cale de a-și da duhul. Era lipsit de vlagă,
capul îi era aplecat parcă puțin spre dreapta, avea
gâtul lăsat și plângea. Am fugit repede lângă el și:
«Învățătorule, de ce plângeți, s-a întâmplat
ceva? » am spus. A răspuns foarte încet cu o voce
tremurândă:
«–Nu fiule, nu! Când îmi amintesc de Trimisul
lui Allah, de fiecare dată mă pierd, nu mai am hal să
stau în picioare. Ori trebuie să mă rezem de ceva ori
trebuie să mă așez» a spus. 193 (Mustafa Özdamar, Yaman
Dede, İstanbul 1994, s. 191-192)

8. Unele minuni
Profetul a înfăptuit minuni nenumărate. 194 Prima
și cea mai importantă, cum am trecut puțin înainte
prin aceste subiecte, era moralitatea și viața umilă
pe care a dus-o pe calea Coranului și a lui Allah care
provocau toate erele trecute și viitoare. Într-adevăr
nimeni nu a putut combate viața evlavioasă pe care
a dus-o Profetul. Când se vor analiza mai bine se va
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193. Pentru a vedea adânca duioșenie a Profetului Muhammed
de-a lungul Istoriei vezi. Osman Nûri Topbaş, civilizații
și Virtuți, I, 223-265; http://www.islamiyayinlar.net/content/view/148/8/
194. Vezi Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, Beyrut 1985; Ebû
Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve, Halep 1970-1972; Suyûtî,
Profetul cu căile Supranaturale: el-Hasaisü’l-Kübra, İstanbul 2003.
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vedea cu ușurință că într-adevăr acestea sunt mari
minuni.
În afară de acestea se mai numără printre
minunile Profetului următoarele:
Când cei din Mecca au cerut o minune Trimisul
s-a rugat lui Allah și Luna s-a împărțit în două, acest
lucru fiind vizibil din fiecare colț al lumii. Când Luna
s-a împărțit, o parte era spre Muntele Ebû Kubeys și
cealaltă spre muntele Kuaykıân. Păgânii îi întrebau
pe credincioși dacă au văzut sau nu așa ceva, ei
venind de departe. Și ei au confirmat că Luna a fost
împărțită în două. 195
Chiar și renumitul astronom Lefrançois de
Lalande a fost nevoit să accepte acest fapt după ce a
analizat mișcările Lunii în trecut. 196

Profetul avea o buturugă uscată de curmal pe
care se rezema când ținea predica. Când musulmanii
s-au înmulțit a fost nevoie de un amvon. Când
Trimisul lui Allah s-a urcat pentru a predica din
amvon, buturuga a început să suspine cu dor. Când
Profetul a coborât din amvon și a mângâiat buturuga,
aceasta s-a liniștit. Profetul:
195. Kamer, 1-3; Buhârî, Menâkıb 27, Menâkıbu’l-Ensâr
38, Tefsîr 54/1; Müslim, Münâfıkîn, 43, 47, 48; Tirmizî,
Tefsîr, 54/3286; Ahmed, I, 377, 413.
196. Zekâî Konrapa, Profetul, İstanbul 1987, Pag. 110.
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“‒A plâns din cauză că a rămas departe de
Cuvântul lui Allah! A spus. 197

Când unchiul Profetului, Abbas, a fost adus cu
prizonierii din Bedir la Medina, i-a cuvântat:
“–Ey Abbas! Plătește răscumpărare pentru
tine, nepotul tău Akîl, Nevfel bin Hâris și pentru
logodnica tan Utbe bin Amr! Ești un om foarte
bogat! İ-a spus el. Abbas:
“–Ei Trimis al lui Allah! Eu eram musulman,
dar cei din Kureyș m-au scos la drum cu forța“. La
care Profetul:
“–Credința ta o știe Allah. Dacă spui adevărul,
Allah îți va oferi o cale de scăpare. Dar situația în
care erai se prevedea cam sumbră pentru noi. De
aceea va trebui să plătești răscumpărarea“ spuse
Profetul luându-i si ce 800 de dirhami de aur ca și
pradă de război. Abbas:
“–Trimis al lui Allah! Măcar banii aceștia pune-i
ca și plată pentru răscumpărare! Profetul:
“–Nu, aceia sunt ceea ce Allah ne-a oferit prin
intermediul tău“ spuse. Abbas:
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197. Pag. Buhârî, Menâkıb, 25, Cuma, 26; Tirmizî, Cum’a 10,
Menâkıb 6; Nesâî, Cum’a, 17; İbn-i Mâce, İkâme, 199;
Dârimî, Mukaddime 6, Salât 202; Ahmed, I, 249, 267,
300, 315, 363. În aceste lucrări sunt prezentate multe
dintre miracole.
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“–Profetule, deci mă condamni să cerșesc pentru
tot restul vieții mele!“ peste acestea Profetul:
“–Hey Abbas! Ce se va întâmpla cu aurul dat
concubinei tale Ümmü Fadl? după această întrebare
Abbas:
“–Care aur?“ spuse el. Trimisul lui Allah:
“–Aceia pe care i-ai lăsat soției tale în secret
nefiind nimeni lângă voi în afară de Allah spunându-i
«Nu se știe ce voi păți în această bătălie. Dacă voi
păți ceva atât este al tău, atât este al lui Ubeydullah,
atât a lui Fadl, atât al lui Kusem și atât al lui
Abdullah! » spuse Profetul. Abbas rămase uimit:
“–Cine ți-a dat de știre de asta?“ atunci
Profetul:
“–Allah mi-a dat de știre” spuse. Abbas
venindu-și în fire:
“–Jur pe numele lui Allah care te-a trimis ca
Profet că nimeni în afară de mine și Ümmü Fadl nu
știe nimeni. Fără îndoială că tu ești Trimisul Lui“.
(Buhârî, Cihâd, 172; Ahmed, I, 353; İbn-i Sa‘d, IV, 13-15)


Și fiul lui Umeyr bin Vehb, Vehb de Bedir
căzuse prizonier al musulmanilor. Umeyr era eroul
și ascuțitul la minte al celor din Kureyș. Făcuse mult
rău celor din rândul Profetului din Mekka. Într-o
zi Umeyr stătea de vorbă la Hicr cu Safvân bin
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Ümeyye despre suferințele din Bedir și cei căzuți
acolo. Safvân bin Ümeyye:
“–Nu mai are rost să trăim din moment ce lor li
s-a întâmplat astea! Umeyr:
“–Jur că ai spus corect! Dacă nu aveam datorie
și copii care ar muri de foame dacă nu aș fi eu, cu
siguranță m-aș fi dus să îl omor pe Muhammed. Și
pe deasupra am și o motivație: «am venit pentru
fiul meu care e prizonier» le voi spune. Din câte am
auzit se plimbă mult prin piețe.“ a spus. Safvan a fost
foarte fericit la vorbele lui Umeyr:
“-Datoria ta este a mea. O voi plăti eu în numele
tău! Și mă voi îngriji cât voi fi în viață de copiii tăi
ca și cum ar fi ai mei și le voi asigura toată viața
tot ceea ce vor avea nevoie!“ spuse. Peste acestea,
Umeyr a ascuțit sabia și a otrăvit-o. Safvan i-a
pregătit resursele de drum și cămila. Umeyr a ajuns
la ușa mescidului și s-a oprit, a legat cămila și și-a
pus sabia. Hz Omer văzându-l:
“–Acesta este dușmanul lui Allah, Umeyr! Mă
jur că a venit numai pentru a face rău. Nu era el cel
care ne-a dușmănit și în ziua bătăliei de la Bedir le-a
spus numărul nostru?“ rostind acestea s-a dus la
Profet și a intrat lângă el:
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“–Ei Profetule! Acel dușman al lui Allah,
Umeyr, a venit cu sabia la el!“ spuse. Trimisul lui
Allah:

Hz. MUHAMMED MUSTAFÂ
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“–Trimite-l lângă mine!“ spuse. Omer se
întoarse. A strâns pielea tocului de sabie aflat la gât.
Le-a mai spus și celor din poporul Medina să intre
lângă Profet și să îl apere de acel răutăcios. Pentru că
nu este de încredere! Trimisul lui Allah:
“–Hei Omer, lasă-l liber! Și tu Umeyr apropiete!“ spuse el întrebându-l și de ce a venit. Umeyr:
“–Am venit pentru fiul meu care este prizonier
al vostru! Vă rog să arătați milă față de el! Trimisul
lui Allah:
“–Atunci ce caută sabia aceea atârnată de gâtul
tău? Umeyr:
“–Allah să blesteme săbiile! Cu ce ne-au ajutat
ele?“ a spus. Trimisul lui Allah iar:
“–Spune-mi drept, de ce ai venit aici?întrebă.
Umeyr:
“–Nu am venit pentru nimic altceva, doar pentru
fiul meu căzut prizionier!“ Profetul:
“–Care a fost învoiala cu Safvan la Hicr?“ în
urma acestei întrebări, Umeyr s-a speriat și a spus:
“–Ce condiții îi pot pune eu?“ Trimisul lui Allah
a rostit tot ce au vorbit ei:
“–Allah s-a opus faptei pe care voiai să o faci,
nu ți-a permis!“ spuse. După aceasta Umeyr:
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“- Sunt martor că tu cu siguranță trebuie să fii
Trimisul lui Allah! Ei Profetule! Noi obișnuiam să
te contestăm. Treaba aceasta nu o știam decât eu și
Safvan. Mă jur că în afară de Allah nimeni nu îți
putea transmite! Mulțumesc lui Allah care m-a adus
aici spre a urma Calea Islamului!“ după care a rostit
mărturia. Peste acestea Profetul:
“–Povestiți-i fratelui vostru foarte bine religia!
Învățați-l să citească din Coran! Eliberați-i și
prizonierul!“ spuse Profetul. Ordinul a fost îndeplinit
degrabă. Umeyr:
“–Ei Trimis al lui Allah! Eu eram unul ce voia
să stingă lumina din Calea lui Allah și provocam
suferințe musulmanilor. Permiteți-mi să mă duc în
Mecca să îi invit pe păgâni la Islam, la Calea lui
Allah! Să avem încredere în Allah că vor înțelege
calea dreaptă.“ a spus el. Profetul i-a permis asta.
În acest timp Safvân bin Ümeyye, neavând habar
de ce se petrecea, le spunea păgânilor din Mecca:
“–Vă veți bucura de veștile ce vor fi aduse în
zilele următoare. Acestea vă vor face să uitați de
durerile din Bedir!“ și tot întreba de vești grupurile
venite. În sfârșit un călăreț i-a spus că Umeyr a
devenit musulman. Hz Umeyr s-a întâlnit langa
Kaba cu Safvan bin Umeyye și i-a spus:
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“– Tu ești unul dintre înaintașii noștri! Ai văzut
vreodată ca noi să ne închinăm la pietre sau să tăiem
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în cinstea lor animale? Aceasta este religia? Sunt
martor că nu există altă zeitate în afară de Allah!
Muhammed este robul și Trimisul lui!“ a spus.
Safvan nu a putut spune nimic, înmărmurise. 198

Câbir bin Abdullah povestește :
“…Într-o zi mergeam alături de Profet. Am
coborât pe o vale largă. Profetul s-a îndepărtat pentru
nevoile fiziologice. Și eu l-am urmat cu un suport cu
apă. Trimisul s-a uitat împrejur, dar nu a găsit nimic
după care să se ascundă. S-a agățat cu privirea de doi
copaci din marginea văii. Trimisul s-a dus lângă ei și
ținându-se de ramurile unuia din ei, și:
«–Cu voia lui Allah apleacă-mi-te! »a spus.
Copacul, s-a aplecat ca și cum ar fi fost o cămilă
cocoșată. S-a dus și la celălalt copac și a rostit:
«- Cu voia lui Allah fii acoperirea mea!»a spus.
Și acela s-a aplecat ca și celălalt. Când s-a dus între
ei i-a împreunat din mijloc și:
«- Cu voia lui Allah închideți-vă asupra mea!
» a spus. Imediat s-au închis. Trimisul lui Allah
cât a stat acolo am fugit mai departe să nu se simtă
stingher simțindu-mă lăngă el. M-am așezat și am
început să mă gândesc. Când m-am uitat într-o parte
am văzut cum venea Profetul. Cei doi copaci au
198. vezi. İbn-i Hişâm, II, 306-309; Vâkıdî, I, 125-128; İbn-i
Sa‘d, IV, 199-201; Heysemî, VIII, 284-286.
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revenit la forma inițială. Am observat că pentru un
moment Profetul s-a oprit. A făcut semn spre stânga
și spre dreapta. A mers spre mine, după care a spus:
«–Hei Câbir! Ai văzut locul unde am stat? »
întrebă.
«–Da, Trimisule!» am spus.
«–Atunci du-te la acei copaci și taie câte o
crenguță și adu-le. Unde am stat eu sădește una în
stânga și una în dreapta! ». Am îndeplinit imediat ce
a zis și m-am dus lângă el:
«–Am îndeplinit ce ai spus, Trimis al lui Allah,
dar de ce am făcut asta? » am întrebat eu. Profetul:
«–Am trecut pe lângă două morminte ce nu își
găseau pacea și am dorit ca aceste două crengi atât
cât sunt umede și tinere să le răcorească un pic» a
spus. După aceea am ajuns într-un loc unde ședeau
necredincioșii. Trimisul:
«–Câbir, avem apă pentru abluțiune, întreabă
oamenii!»...Nu era pic de apă în afară de câteva
picături din butoiașul unui Ensar. Dacă era să golesc
acel butoiaș, apa s-ar fi uscat înainte să iasă măcar o
picătura din el. Profetul a luat butoiașul în mână și a
citit ceva ce nu am înțeles. Și de o parte îl strângea
cu două mâini. După aceea mi-a dat butoiașul și:
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«–Hei Câbir! Avem o farfurie mare, ia întreabă!
»... Trimisul lui Allah a pus palma în farfurie și a
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deschis degetele. După care a pus mâna pe fundul
farfuriei:
«–Hei Câbir! Ia butoiașul și toarnă-l pe mâna
mea și spune “Bismillah”! a spus. Țâșnea apă din
degetele Profetului. Apa se învârtea în farfurie,
după care s-a umplut. Profetul:
«–Câbir! Strigă la cei care au nevoie de apă!».
Oamenii au băut apă pe săturate:
«–Mai are cineva nevoie de apă? » am întrebat,
nu a vrut nimeni. După aceasta Trimisul a ridicat
mâna. Farfuria stătea plină ochi. După un timp
oamenii se plângeau de foame. Profetul:
«–Așa să ne ajute Allah, El vă va sătura! »a
spus. Spunând acestea am ajuns la Sîfü’l-Bahr
(țărm). Marea s-a agitat și a aruncat un animal pe
margine. Am făcut un foc lângă acest animal, am
fript carnea lui, am făcut friptură și am mâncat până
ne-am săturat, dar am putut termina doar jumătate...“
(Müslim, Zühd, 74)


Atunci când Profetul se ruga pentru cineva
aceste rugi erau pentru toată viața lui. S-a rugat ca
Hz. Ebû Hüreyre să nu uite nicio informație; Hz.
Enes bin Mâlik să aibe bogății mereu și să aibe copii
demni de el; Hz. Beşîr bin Akrabe să fie avut; Hz.
Ebu’l-Yeser să trăiască mult pentru ca poporul să
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profite de învățăturile lui...acestea sunt doar o parte.
Să luăm două dintre acestea ca și exemple:
Abdullah bin Hişâm s-a întâlnit cu Profetul la
vârsta de șase ani. În timpul asediului Meccăi mama
lui, Zeyneb bint-i Humeyd, l-a dus la Profet:
“–Ei Profetule! Fii convins că fiul meu este
musulman! a zis. Profetul:
“–El este încă mic! a spus și mângâindu-l pe
cap s-a rugat pentru Abdullah.
Abdullah bin Hişâm ieșea în anii următori la
piață și cumpăra materiale alimentare. İbn-i Ömer și
İbn-i Zübeyr văzându-l s-au dus lângă el și:
“–Fă-ne parteneri la marfa ta! Doar Profetul s-a
rugat pentru tine să ai avuție“. Și Abdullah îi făcea
parteneri. Erau dăți când făcea profit cât putea duce
o cămilă și trimitea acasă. (Buhârî, Şirket, 13)
Cuayd bin Abdurrahmân povestește astfel:
“L-am văzut pe Sâib bin Yezîd la nouăzeci și
patru de ani, era foarte ager și sănătos. Mi-a spus
astfel:
«−Știu foarte bine că sunt dator că am toate
simțurile întregi la vârsta asta doar datorită rugilor
Profetului. În copilărie mătușa mea m-a dus în fața
Profetului și i-a spus:
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“−Profetule, fiul surorii mele este bolnav. Vă
puteți ruga la Allah pentru el!” a spus.
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Și astfel m-a mângâiat pe cap și s-a rugat pentru
binele meu…».” (Bkz. Buhârî, Menâkıb, 21-22)

Ebû Hüreyre povestește astfel:
“Eram cu Profetul împreună în expediție. Și
într-un timp s-au terminat rezervele soldaților. Au
vrut să taie din cabaline. Hz Omer:
«−Profetule! Nu ar fi mai bine ca eu să adun
resturile rămase de la popor, să faceți o rugăciune,
nu ar fi mai bine? ». Profetul a făcut astfel. Fiecare
a adus ce avea: cine avea grâu aducea grâu, cei
cu curmale aduceau curmalele, cei cu semințe de
curmale aduceau semințele.“
Cei aflați acolo l-au întrebat uimiți pe Ebû
Hüreyre:
“− Ce făceau cu semințele?”. El răspunse:
“−Oamenii care nu găseau de mâncare le țineau
în gură, după care beau apă.“ și a urmat povestea
astfel:
“−Trimisul lui Allah a făcut rugăciunea.
Mâncărurile s-au înmulțit într-atât încât toți au
umplut coșulețele. Profetul în fața acestui fapt:
«Sunt martor că nu există alt Dumnezeu în
afară de Allah și eu sunt Trimisul Lui. Cine va
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crede necondiționat în aceste două lucruri va merge
direct în Rai»199 (Müslim, İman, 44)
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199. Despre viața Profetului și moralitate, se pot lua
informații:
http://www.islamiyayinlar.net/content/view/36/8/
http://www.islamicpublishings.net/images/book/
ingilizce/Rahmetesintileri_ing.pdf
http://hazretimuhammedmedinedevri.darulerkam.
altinoluk.com/
Ibn Ishaq (150/767), Viața lui Mohammed, Karaçi:
Oxford University, 1967; Mevlana Şibli en-Numani,
Siretü’n-Nebi=The life of the Prophet, Lahor: Kazı Publications, 1979; Afzalurrahman, Encyclopaedia of Seerah: Muhammed, London: The Muslim Schools Trust,
1982; Abdulahad Dawud, Muhammed în Biblie, Devha
[Doha]: Publicație a președinției, 1980; Martin Lings,
Muhammed: viața lui din surse vechi, Londra: Societatea
de texte Islamice, 1983; A. H. Vidyarthi, Muhammed în
scripturile lumii, New Delhi: Deep-Deep Publications,
1988.

POSTFAȚĂ

În decursul istoriei oamenii au adăugat
obiceiuri păgâne religiei alterând credința, iar Allah
Preamăritul a trimis Profeți care să separe spuma
netrebnică și să îndrume credincioșii, înnoind mereu
credința. Adică toate regulile și Profeţii trimiși sunt
legați ca zalele unui lanț și au legături strânse între
ei, având aceeași sursă. Cea din urmă za a acestui șir
o reprezintă Coranul cel Sfânt și Muhammed.
Noi am încercat să ilustrăm în această cărticică
o parte din Islamul care nu are margini și nu se
termină povestind. Am încercat să arătăm vederile
Islamului asupra omului, naturii, vieții, a lumii
prezente și Cea de Apoi. Am transferat vorbele celor
care s-au convertit după ce au cercetat despre Islam.
Mulți oameni, după ce au făcut cercetări, au ajuns la
concluzia că Islamul este singura religie care nu și-a
schimbat forma și este ultima religie. De aceea crește
și numărul celor care se convertesc pe zi ce trece.
Nu are cum să fie greșite aceste experiențe adunate
una peste alta. Cu siguranță aceste experiențe sunt
adevărate.
Când va fi analizat profund, se va observa că
Islamul deține multe alte lucruri și mai frumoase și
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interesante. Din păcate Islamul, în ziua de azi este
învățat greșit, știind sau neștiind sau se încearcă a
fi mușamalizat. Un om învățat va observa că i se
potrivește Islamul după ce va judeca totul ferit de
influențe externe într-o formă întregită din surse
juste.
Allah Preamăritul să acorde omenirii pace pe
această lume și pe Cea de Apoi! Fie ca toți să ne
putem da seama de examenul ce urmează înainte
de terminarea vieții pe această lume trecătoare
și să găsim calea corectă! Și lucrarea prezentă să
fie unul dintre motivele și îndrumările pe această
frumoasă cale!.
Âmîn!.

 َو َس اَل ٌم.ون
َ ُس ْب َح
َۚ ان َر ِّب َك َر ِّب الْعِ َّز ِة َع َّما َي ِص ُف
ين
َ ۪ َوال َْح ْم ُد للِ هّٰ ِ َر ِّب ال َْعالَم.ين
َۚ َ۪علَى ال ُْم ْر َسل

“Slavă Domnului tău, Stăpânul puterii! El
este mai presus de ceea ce spun ei! Pace asupra
trimișilor! Și laudă lui Allah, Stăpânul tuturor
lumilor! (Sâffât, 180-182)
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