Cea mai buna provizie
pentru Ziua Judecatii
Hakam bin ‘Adel Al-‘Aqily

ِﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺰﱠﺍﺩ
ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻱ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
ÏŸÎ—≈ÿ^=ÌàÍÈ·ÿ^=È‹â=€É_ƒ=‚f=ﬁ’
v
:ﺗﻘﺪﱘ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻌﻮﺩ
Traducere:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
& Daniela Dinu
Revizuit de:

Nica O ana-A lexandra

CEA MAI BUNĂ PROVIZIE PENTRU ZIUA JUDECĂŢII

Cea mai buna provizie
pentruZiua Judecatii
în afara de ceea ce este prescris ca fiind obligatoriu,
urmînd calauzirea celui mai bun dintre supusi

Luati cu voi provizie, dar cea mai buna provizie este evlavia!
[Coran, 2:197]

“Cine si-a închipuit rasplata, s-a usurat pentru el fapta.”
(Ibn Al-Geauuziy)

“Cine nu cunoaste rasplata faptelor, (par) ele grele pentru el, in orice
circumstante.”
(Ibn Rajab)

“Prin cunoasterea (rasplatii), a devenit placuta adorarea pentru cei
care o plinesc.”
(Ibn Rageab)

“Un dreptcredincios ar trebui sa-si cheme sufletul sau sa îl îndemne
întru obtinerea rasplaii lui A llah, si sa nu îl cheme întru a se întrista
daca a privit la bunatatiile Vietii Lumesti si el este în imposibilitatea de a
le atinge, ci, dimpotriva, sa îl încânte pe el cu rasplata Vietii de Apoi.”
(Ibn Sa'adiy)
2

CEA MAI BUNĂ PROVIZIE PENTRU ZIUA JUDECĂŢII

Dedicatie…
… pentru toti musulmanii si musulmanele care cauta îndreptarea lor însisi, si a
familiilor lor, si a socitatilor în care ei traiesc, tinzând spre obtinerea Multumirii lui
Allah si a celor mai înalte Trepte ale Paradisului, si a dobândirii fericirii, atât în
aceastaViata Lumeasca, cât si în Viata de Apoi, si aceasta prin ajutorul si sustinerea
si suportul lui Allah.

3

CEA MAI BUNĂ PROVIZIE PENTRU ZIUA JUDECĂŢII

Cuprins
● Prezentare
● Introducere
● Prefaţă
●Nota traducătorului
● Fapte ale căror beneficii se întorc asupra celui care le dă curs
atât în viaţa lumească, cât şi în Viaţa de Apoi
I. Fapte legate de Rugăciune
1. Fapte împlinite înainte de efectuarea Rugăciunii
a. Abuluţiunea
b. As-Siwak
2. Fapte legate de moschei şi de actele desfăşurate în
interiorul acestora
3. Împlinirea Rugăciunii Sunnah (recomandată) de Ad-Duha
4.Rugăciunea de noapte
II. Fapte legate de Post
1. Meritele
(neobligatoriu)

şi

binecuvântările

Postului

voluntar

2. Meritele si binecuvântarile Postului din Ziua de Ashura
3. Postul a şase zile din Luna Shawwal
4. Postul din Ziua de Arafah
III. Perioadele de timp şi locurile în care răsplăţile sunt înmulţite
şi rugile sunt împlinite
1. Perioadele de timp în care răsplăţile sunt înmulţite şi
rugile sunt împlinite
2. Locuri în care răsplăţile sunt înmulţite şi rugile sunt
împlinite
3. Cei ale căror rugi sunt acceptate
IV. Întâlniri pentru Pomenirea lui Allah (Adh-Dhikr)
4

CEA MAI BUNĂ PROVIZIE PENTRU ZIUA JUDECĂŢII

V. Pomenirea lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul)
● Rostirea formulei «Laa 'ilaaha 'illa-Allah» (Nu există altă
Divinitate în afară de Allah!)
● Roştirea formulei «Subhaana Allah uua bi-hamdihi, subhaana
Allah-al-'adziym» (Slavă şi laudă lui Allah, slavă lui Allah Cel
Preamăreţ!)
●Rostirea formulei «Subhaana Allah uua bi-hamdihi» (Slavă şi
laudă lui Allah!)
● Rostirea formulei «Subhaana Allah uua-l-hamdu li-lllaah uua
laa 'ilaaha 'illa-Allah uua Allahu 'Akbar» (Slavă lui Allah şi toată lauda
este a lui Allah şi nu există altă Divinitate în afară de Allah şi Allah este
Cel mai Mare)
● Rostirea formulei «Subhaana Allah uua bi-hamdihi 'adada
khalqihi uua ridaa nafsihi uua zinata 'arshihi uua midaada
kealimaatihi» (Slavă lui Allah şi lauda Lui I se cuvine, pe măsura
numărului creaţiilor Sale şi atât cât o cere Mulţumirea Sa şi cât
podoaba Tronului Său şi cu câtă cerneală se scriu Cuvintele Sale)
● Rostirea formulei «Laa 'ilaaha 'illa-Allah 'uahdahu laa shariyka
lahu, lahu-l-mulku uua lahu-l-hamdu uua huua 'alaa kulli shaiy'in
qadiyr» (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, care nu are
pe nimeni asociat, a Lui este împărăţia şi a Lui este (toată) lauda şi El
este peste toate cu putere)
● Rostirea formulei «Laa hauula uua laa quuata 'illaa bi-lllaah»
(Nu există forţă şi nici putere decât prin Allah)
VI. Rugă pentru ispăşirea păcătelor la sfârşitul unei întruniri
VII. Teama de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul)
VIII. Răsplata pentru acceptarea morţii unui copil
1. «Beitu-l-hamd»
2. Cel căruia i-au murit doi sau trei copiii
IX. Urmarea îndemnurilor Trimisului lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
X. A trimite salutări asupra Profetului Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
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Prezentare
Toată lauda I se cuvine numai lui Allah, Unicul, şi pacea şi binecuvântarea
Sa fie asupra celui după care nu mai există un alt Profet1 şi asupra familiei sale şi
a companionilor săi cuviincioşi şi curaţi

Cu adevărat, ne-am aplecat asupra acestei cărţi intitulate „Cea mai bună

provizie”, a fratelui nostru (în Islam), inginerul Hakam ibn 'Aadel Zamuu AlAqiyliy şi am constatat că este o cărte folositoare, în care autorul a cuprins
informaţii despre meritele şi binecuvântările anumitor fapte de adorare, într-o
formă facilă şi îmbietoare, realizate prin vorbe, consemnări şi relatări menite să
deschidă poarta unei inimi doritoare şi motivate. Cu adevărat, aceasta a plutit
prin gândurile mele în timpul periplului meu prin această grădină luxuriantă,
împreună cu următoarele versuri:
O, tu, cel care ne-ai răpit minţile cu „Cea mai bună provizie”
Din călăuzirea celui mai bun dintre Trimişi pentru cei supuşi,
Ai strâns în ea tot ceea ce este mai plăcut din
Beneficiile care luminează întru călăuzirea inimilor.
Fie că Domnul Tronului să te răsplătească cu tot ce-i mai bun
Din binele Vieţii Lumeşti şi în Casa cea Veşnică!…
Îl rog pe Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) să ne binecuvânteze cu devoţiunea şi
sinceritatea în vorbe şi în fapte; şi pacea şi binecuvântarea fie asupra Profetului
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)!
Scris de cel care imlporă Îndurarea Domnului Său,
Hasan ibn 'Abdullah Al-Qu'uud,
Ar-Riyaad, 30 Muharram, 1429 H.

١

N.t.:Ultimul Trimis al lui Allah, Mohammed, (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) .

8

CEA MAI BUNĂ PROVIZIE PENTRU ZIUA JUDECĂŢII

Introducere
Laudă lui Allah, prin ale Carui binecuvântări cele întru dreptate se

împlinesc. Îl laud şi Îi mulţumesc Lui, cu o laudă pe măsura Nobleţii Feţei Sale şi
a Măreţiei Stăpânirii Sale, Cel care, în Înţelepciunea celor pe care le-a pogorât, a
spus:

„Jur pe timp! ~ Că omul va fi în pierdere, ~ Afară de aceia care cred şi împlinesc
fapte bune şi se îndeamnă unul pe altul către Adevăr şi se îndeamnă unul pe altul la
răbdare.” [Coran, 103:1-3]

Mărturisesc că nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, Care nu
are pe nimeni asociat, fapt prin care cerem să se încheie faptele noastre printr-o
«dreaptă încheiere» în ziua morţii noastre şi să ne fie de folos nouă în Ziua în care
Îl vom întâlni pe El, şi mărturisesc că Mohammed este Trimisul lui Allah şi că el,
cu adevărat, a transmis Mesajul şi şi-a îndeplinit îndatorirea cu care fusese
însărcinat, şi nu există nimic bun fără că el să nu ne fi îndrumat către acel lucru, şi
nu există niciun drum către călăuzire spre care să nu ne fi călăuzit şi pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!
Cu adevărat, din binecuvântările lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) au fost
pogorâte asupra noastră prin faptul că ne-a prescris nouă fapte de adorare
obligatorii, care sunt şi stâlpii credinţei, şi bazele ei, iar cel care le-a împlinit, cu
adeăarat şi-a îndeplinit îndatoririle, iar cel care le-a pierdut, este şi el pierdut
împreună cu ele, căci prin corectitudinea împlinirii lor omul găseşte salvarea în
Ziua Judecăţii.
Abu Hurayrah (Allah sa fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, primul lucru pentru care este socotit un rob în Ziua Judecăţii, dintre
faptele sale, este Rugăciunea – şi dacă a îndeplinit-o el corect, atunci, cu adevărat, a
izbândit, iar dacă el a greşit, atunci, cu adevărat, a decăzut şi a fost pierdut; şi dacă a lipsit
ceva din ceea ce era obligatoriu (prescris) pentru el, a spus Domnul 'Azza-uua-geall:
«Uitaţi-vă (şi cercetaţi): oare are robul Meu dintre faptele voluntare ceva cu care să
acopere golul din faptele obligatorii?»; apoi sunt restul faptelor sale tot astfel (socotite).”
(relatat de Nasa’I, Tirmidhi şi Ibn Majah)

Apoi, le-a completat prin fapte de aceleaşi tip cu ea (dintre cele voluntare);
şi acestea lipesc fisurile şi acoperă toate lisurile. Ele au fost prescrise pentru
împlinirea lor şi conţin răsplăţi măreţe şi nenumărate. În plus de toate acestea, nea fost dăruit nouă un buchet de fapte bune prin care se înalţă şi se purifică sufletul
şi sporeşte în nobleţe şi sinceritate.
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Cu adevărat, au fost prescrise acestor fapte recompense măreţe şi
binecuvântări absolute, în pofida faptului că ele sunt în sinea lor fapte simple şi
minore, care nu provoacă greutate omului şi nici plictiseala sufletului.
Fratele meu musulman, sora mea musulmană, cu adevărat pentru fiecare
dintre faptele menţionate anterior există anumite condiţii pentru ca ele să fie
acceptate de către Allah 'Azz-uua-geall şi pentru a beneficia de răsplata lor
completă, fără lipsuri, de la Cel care nu îi nedreptăţeşte pe oameni nici măcăr cât
greutatea unui colb de praf.
Prima dintre aceste condiţii este intenţia. De la Omar (Allah să fie mulţumit
de el!) s-a relatat:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi biencuvantarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Cu adevărat, faptele (sunt răsplătite) conform intenţiilor şi, cu adevărat, fiecare
om (va avea că răsplată) ceea ce a intenţionat (dintre faptele bune).»”
(relatat de Bukhari, Muslim şi alţii)

Aşadar, celui a cărui intenţie a fost sinceră întru obţinerea Mulţumirii lui
Allah Al-Ahad (Unicul), şi a cărui faptă a fost sinceră şi devotată lui Allah Al'Alaa (Preaînaltul), şi nu a fost fapta sa afectată nici de căutarea faimei, nici de
mulţumirea oamenilor, nici de făţărnicie, cu adevărat, Allah îi primeşte faptele.
A doua condiţie este reprezentată de încadrarea faptei sale în cadrele
trasate de Legislaţia Islamică – urmând prescrierile făcute de către Allah Al-Ahad
(Unicul) şi de Tradiţiile Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!). Nu este acceptată o faptă care se aseamănă faptelor necredincioşilor
şi nici altor comunităţi religioase, şi nu este acceptată o faptă care a urmat poftele
şi neamul inovaţiilor şi al rătăcirilor, ca şi al păcătelor. Faptele ipocritului sunt
respinse pentru că intenţia sa este necurată şi el se află pe cele mai de jos trepte
ale Focului Iadului. În Coranul cel Glorios, Allah Al-Ahad (Unicul) a spus:
„Cei făţarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului şi nu vei afla ajutor
pentru ei.” [Coran, 4:145]

De asemenea, faptele inovatorului sunt respinse, pentru că faptele lui sunt
stricate, incorecte, chiar şi dacă intenţia lui este dreaptă, conform spuselor Aishei
(Allah să fie mulţumit de ea!), care a spus că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis:
„Acela care a introdus inovaţii în privinţa prescripţiilor noastre din ceea ce nu
exista în ele, este dintre cei care s-au întors (de la Islam).”
(relatat de Bukhari, Muslim, Abu Dawud şi Ibn Majah)

sa!):

De asemenea, a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra

„Cu adevărat, Allah a a oprit căinţa (cererile de iertare ale) celui care dă curs
inovaţiilor fără temei în Religie (bid’ah), până ce nu se delasă de ele.”
(relatat de Albani)
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Iubitul meu frate, nobila mea soră, pentru a avea tu o utilizare completă şi
pentru a îţi fi acceptate ţie faptele în această Viaţă Lumească şi pentru a beneficia
de acestea în Viaţa de Apoi, ţi-am apropiat ţie în această carte ceea ce mi-a
facilitat mie Allah prin Marea sa Bunăvoinţă: bucate, şi ciorchini, şi flori
parfumate dintre fapte şi vorbe, precum şi acte de adorare care ne apropie de
Allah şi care îl înalţă pe om şi îl apropie de Domnul său, şi ale căror răsplăţi sunt
măreţe şi ale căror beneficii sunt nenumărate, atât pentru omul în sine, cât şi
pentru familia şi societatea sa, în general. Prin ele, sporesc treptele celor
dreptcredincioşi în Grădinile Binecuvântărilor din Paradis şi se diferenţiază
nivelele celor supuşi. Prin ea, se dau Cărţile celor dreptcredincioşi în mâna
dreaptă şi se îngreunează prin ele talerele faptelor în Ziua Judecăţii, şi prin ele
este adus în acea Zi alături de Profeţi (Pacea lui Allah fie asupra lor!) şi
dreptcredincioşi şi martiri, în cele mai înalte trepte ale Raiului. A spus Allah Al'Alaa (Preaînaltul):
„Musulmanilor şi musulmanelor, dreptcredincioşilor şi dreptcredincioaselor, celor
supuşi şi celor supuse, celor iubitori de adevăr şi celor iubitoare de adevăr, celor statornici
şi celor statornice, celor smeriţi şi celor smerite, celor ce dau milostenii şi acelora [dintre
femei] care dau milostenii, celor care postesc şi acelora [dintre femei] care postesc, celor
care îşi păzesc căştitatea lor şi acelora [dintre femei] care şi-o păzesc, celor care-L
pomenesc pe Allah mereu şi acelora [dintre femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregătit
iertare şi răsplată mare.” [Coran, 33:35]

În Viatţa Lumească, prin cele amintite, musulmanul credincios poate obţine
Împuternicirea şi Ajutorul Lui, căci numai El, Unicul, l-a făcut pe el izbânditor şi
l-a călăuzit. De la Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) s-a relatat că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, Allah Preaînaltul a spus: «Cine l-a afectat pe vreunul dintre
îimputerniciţii mei, i-am vestit Eu lui o războire; şi nu se apropie de mine robul Meu prin
ceva care să fie mai plăcut pentru Mine, decât ceea ce i-am impus lui; şi nu încetează robul
Meu întru a se apropia de Mine prin (acte de adorare) voluntare, până ce am ajuns Eu să îl
iubesc. Şi dacă l-am iubit, am devenit Eu auzul prin care el aude, şi vederea prin care el
vede, şi mâna prin care el loveşte, şi piciorul prin care el păşeşte, şi dacă mi-ar cere, i-aş
da, şi dacă ar căuta adăpost la Mine, l-aş adăposti pe el.”
(relatat de Bukhari)

În încheiere, Îl rog pe Allah Atoateauzitorul şi Atoateştiutorul, Domnul
Tronului cel Măreţ, să facă folositoare această carte fraţilor mei musulmani şi să
facă această faptă a mea sinceră şi devotată numai Lui, şi să ne îndrume pe
fiecare dintre noi spre ceea ce este bun şi spre înţelepciunea, pietatea şi dreptatea
faptelor şi a vorbelor; şi pentru cel care a făcut bine, Allah este Cel care îi face
izbânditori pe cei care I se supun Lui şi îi ajută, şi îi călăuzeşte pe Calea Sa cea
Dreaptă; şi dacă am greşit, aceasta nu este decât din partea cea rea a sinelui meu
şi din iscodirea Satanei, blestemul lui Allah fie asupra lui în vecii vecilor!
Transmit binecuvântate şi salutări asupra celui care fost trimis ca o
îndurare pentru toate lumile – Mohammed – cele mai bune şi mai complete
11
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binecuvântări şi salutări fie asupra lui, şi asupra familiei şi a companionilor săi,
ca şi asupra acelora care i-au urmat întru dreptate până în Ziua Judecăţii, pe
măsura slăvilor aduse lui Allah atât în ceruri, cât şi pe Pământ şi a adorărilor Lui!
Amin!
Încheierea rugii noastre este lauda lui Allah, Domnul Lumilor…
Autorul,
domnul inginer,
Hakam Zamuu An-Nueyry Al-'Aqiyliy
7, Rabi' Al-'Auual, 1426 H.
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Prefaţă
În prefaţa acestei lucrări, doresc sa menţionez câteva aspecte care să

faciliteze cititorului înţelegerea sensurilor şi a expectaţiilor acestei cărţi, precum
şi a importanţei sale pentru fiecare familie sau persoană care speră la Mila
Domnului său şi la salvarea sa în Ziua de Apoi de chinurile cele dureroase şi de
pedeapsa cea cruntă, căci a dobândit el un rang dintre cele mai înalte şi a venit el
cu un mare aport de fapte bune, prin Bunăvoinţa lui Allah şi izbândirea oferită de
El, Atotputernicul.
Cu adevărat, cele mai măreţe modalităţi de supunere cărora le dă curs un
dreptcredincios musulman sunt împlinirea şi desăvârşirea actelor de adorare care
i-au fost impuse de către Allah Al-'Alaa (Preaînaltul); căci acela care a împlinit
Rugăciunea şi Zakat-ul, Postul şi Pelerinajul, întocmai aşa cum au fost prescrise
prin Legislaţia Islamică şi conform călăuzirii şi căii urmate de Profetul
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu adevărat a
împlinit dreptul lui Allah asupra sa (de a Îl adora în cea mai potrivită formă cu
putinţă) şi şi-a asigurat el inocenţa în faţa lui Allah (şi s-a dezvinovăţit de orice
neajuns care i-ar fi putut aduce pedeapsa).
A fost relatat că Talhah ibn 'Ubayyad (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„A venit la Trimisul lui Allah (Pacea şi biecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) un
bărbat din din neamul Naajed, cu părul răvăşit şi care vorbea pe un ton ridicăt, dar nu se
întelegea ceea ce spunea; şi s-a apropiat şi a întrebat despre Islam. Şi a spus Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Cinci Rugăciuni sunt într-o zi şi o
noapte.» Şi omul a spus: «Oare mi se impune mie altceva în afară de aceasta?» A răspuns
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Numai dacă doreşti să sporeşti
numărul de bună voie.» Şi a mai spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!): «Şi Postul din luna Ramadan.» A spus (omul): «Oare mi se impune altceva
în afara acestuia?» A spus (Profetul - Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
«Nu, decât dacă doreşti (să sporeşti) de bunăvoie.» Şi i-a amintit lui Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) despe Dania rituală (Az-Zakat). Şi a spus
(omul): «Oare mi se impune altceva în afara acesteia? A spus (Profetul - Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Nu, decât dacă doreşti (să sporeşti) de bunăvoie.»
Şi a plecăt bărbatul spunând: «Jur pe Allah, că nu o să sporesc nimic întru aceasta şi nici
nu o să scăd!» A spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
«Cu adevărat a izbândit el, dacă este sincer întru aceasta.”
(relatat de Bukhari, Muslim, Abu Dawud şi Nasa’i)

Să ştiţi, fraţii mei, aşadar, că sinele dreptcrednciosului este întotdeauna
doritor de a spori din ceea ce este bun şi de a obţine cât mai mult din răsplata
promisă, şi de ce nu?! Cu adevărat, se diferenţiază rangurile celor pioşi datorită
unei slăviri a lui Allah sau hrănirii unui nevoiaş sau a unui ajutor acordat celui
îngreunat.
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Nobilul meu frate şi binecuvântata mea soră, cu adevărat, împlinirea
faptelor obligatorii nu este o cheştiune simplă şi nici uşoară, decât pentru cel
căruia Allah Îi uşurează lui în toate. Pentru aceasta, de cele mai multe ori este ea
afectată de deficite şi defecte, şi nu există nicio îndoială asupra faptului că există
acolo şi unii inamici, care ne pândesc fără încetare pentru a ne atrage şi a ne
rătăci, că şi a ne depărta de la supunerea în faţa Domnului nostru:
● Primul este Satana cea blestemată, care a jurat, aşa cum a fost menţionat
în Coranul cel Glorios, pe Puterea Domnului nostru că îl va duce pe om în
rătăcire. A spus Allah Preaînaltul:
„A zis [Iblis]: «Pe Puterea Ta [jur]! Eu îi voi duce în ispiăă pe toţi, ~ Afară de robii
Tăi cei devotaţi dintre ei!»” [Coran, 38:82-83]

Astfel, ne pândeşte el pe noi fără întrerupere, aşteptând ocaziile pentru a ne
iscodi şi nu încetează să depună toate eforturile pentru a ne distrage de la
supunerea faţă de Allah Al-Ahad (Unicul).
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă vreunul dintre voi s-a ridicat să îşi facă Rugăciunea, a venit Sheitan şi l-a
învăluit pe el, până ce nici nu mai ştie el cât s-a rugat.”
(relatat de Abu Dawud)

El se străduieşte neîncetat pentru pierzania noastră şi ne surprinde din toate
unghiurile posibile, pentru a nu putea afla noi adăpost de el şi nici refugiu. A spus
Allah Preainaltul, redând cuvintele lui Sheitan:
„Şi îi voi împresura în valuri, din faţă şi din spatele lor, de la dreapta şi de la stânga
lor, şi nu-i vei afla pe cei mai mulţi dintre ei mulţumitori.” [Coran, 7:17]

De asemenea, găsim:
„A zis: «Doamne, pentru că m-ai dus în rătăcire, le voi împodobi lor [lucrurile de]
pe Pământ şi-i voi duce pe ei toţi în rătăcire, ~ Afară de robii Tăi curaţi şi aleşi dintre ei!”
[Coran, 15:39-40]

Aşadar, fiţi prevăzători, fraţii mei, în privinţa vicleşugului său, fie că Allah
să ne păzească pe noi şi pe voi de răul lui! Amin!
● Cel de-al doilea inamic este propriul sine, care ne împinge spre rău, în
afară de cel faţă de care Domnul său a avut Milă, astfel încât îl incită pe stăpânul
său la a da curs la ceea ce este interzis şi la a se opri de la supunerea faţă de
Allah; şi cel care l-a urmat a fost rătăcit şi i-a urmat lui în Iad. Să ne păzească
Allah de el! Şi cel care nu a fost dominat de el, cu adevărat a izbândit şi a fost
salvat.
S-a relatat de la Shadad Ibn 'Aws (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
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„Cel înţelept este acela care şi-a socotit sinele său înainte de a fi el socotit în Ziua
Judecăţii şi a «lucrat» el pentru viaţa de după moarte, iar cel neputincios este acela care a
urmat poftele sinelui sau pretinde că Allah să îi împlinească toate poftele lui.”
(relatat de Tirmidhi şi Ibn Majah)

Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„Socotiţi-vă voi pe voi înşivă înainte de a fi socotiţi şi împodobiţi-vă pentru Marea
Înfăţişare (în faţa lui Allah) şi cu adevărat este uşurată socoteala în Ziua Judecăţii pentru
cel care îşi socoteşte sinele său în Viaţa Lumească.”
(relatat de Tirmidhi)

De asemenea, s-a consemnat despre Maiymun ibn Mahran vorbele acestuia:
„Nu este un supus (al lui Allah) pios (şi cu teamă de Allah) până ce nu îşi socoteşte
sinele său, aşa cum l-ar trage la socoteală pe asociatul său, de unde a mâncat şi de unde s-a
îmbrăcăt.”
(relatat de Tirmidhi)

Cu adevărat, din ceea este anexat la ceea ce este obligatoriu, ceea ce ne-a
prescris noua Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
dintre faptele voluntare, care sunt de acelaşi tip cu cele obligatoriu prescrise,
pentru a completa şi a substitui lipsurile lor şi pentru a compensa ceea ce a fost
pierdut dintre recompense şi răsplată.
Rugăciunea are astfel partea de Sunnah permanentă specifică ei, ca şi
Dania (Az-Zakat) are dintre fapte asemenea ei milosteniile, şi pentru Postul din
luna Ramadan este Postul voluntar, de bună-voie, iar Pelerinajul Mic la Kaba'ah
este dintre faptele care se aseamănă Pelerinajului cel Mare(Hajj-ul).
În afară de faptele obligatorii şi de cele Sunnah aferente fiecareia dintre
acestea, există şi alte numeroase şi numeroase fapte, şi vorbe, şi modalităţi de
adorare acceptate din punct de vedere Islamic ce se pot constitui ca un sprijin
pentru dreptcredincios întru strângerea a cât mai multor fapte bune şi pentru
ştergerea a cât mai multor fapte rele şi ridicarea în trepte, şi ele sunt uşoare
pentru sufletele drepte, curate, pure pe care le-a binecuvântat Allah prin a păşi pe
drumul a ceea ce este drept şi prin oferirea celor mai măreţe răsplăţi.
Fraţii mei, pentru că meritele şi beneficiile anumitor vorbe şi fapte de
adorare au fost cuprinse în numeroase cărţi sau în lucrări în care s-au relatat fără
a beneficia de o anumită categorisire sau explicaţii din partea autorului, m-am
gândit să adun, cu ajutorul lui Allah, ceea ce mi-a fost cu putinţă să adun şi să mă
documentez, precum şi acelea cu care m-au ajutat şi mi-au sugerat unii dintre
fraţi, dintre aceste fapte voluntare, între coperţile unei singure cărţi, care poate fi
de un real folos pentru voi, prezentată pe categorii şi într-o formă simplă şi facilă
pentru a fi receptată, fără adânciri în privinţa verdictelor Islamice şi fără a ne
scufunda în oceanul Jurisprudenţei Islamice şi al actelor de adorare, pentru a
putea fi o sursă de informare zilnică, cu care să se desfete un musulman şi sursă
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agreabilă şi concisă, care să cuprindă din fiecare specie un ciochine şi din fiecare
mare o picătură, şi care să aibă o repercusiune pozitivă, cu voia lui Allah, asupra
musulmanului în Religia şi în viaţa lui, şi pentru prezentul lui, şi pentru viitorul
lui, şi pentru viaţa şi moartea lui, şi pentru vieţuirea lui, şi pentru readucerea lui
în Viaţa de Apoi.
Am împărţit cartea în două părţi din punctul de vedere al spectrului
răsfrângerii recompenselor respectivei fapte şi al obţinerii răsplăţii; şi există fapte
a căror răsplată se întoarce doar asupra aceluia care i-a dat curs el însuşi,
precum Rugăciunile voluntare permanente şi Pelerinajul cel Mic (Umrah), şi
există şi fapte ale căror beneficii se întind de la cel care le dă curs spre cei din
jurul său şi al familiei şi vecinilor săi, şi societatea lui, în general, iar folosinţa lor
se răsfrânge asupra lui, atât în această Viaţă Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi,
precum milosteniile sau o învăţătură folositoare.
Să ştiţi, fraţii mei, că această împărţire prezintă multe beneficii, dintre care
şi îndreptarea musulmanului spre faptele care au mai mare răsplată şi sunt mai
generale şi mai cuprinzătoare, şi îl ajută în ierarhizarea priorităţilor şi în
împlinirea faptelor bune, pentru că există ceea ce se numeşte „merituos”, şi există
şi ceea ce se numeşte „mai meritous”, şi „important” şi „mai important”, şi există
dintre fapte acelea care sunt potrivite unui anumit timp şi nu sunt potrivite altuia,
precum şi dintre acelea care sunt specifice unor locuri, fără de altele.
Acestea sunt susţinute prin ceea ce am strâns, prin străduinţa proprie, dintre
versetele nobile şi hadiththth-urile profetice, precum şi ceea ce mi-a fost facil a
aduna dintre spusele companionilor cei dreptcredincioşi, sau a celor care i-au
urmat întru credinţă, şi prin spusele învăţaţilor.
Fie că Allah să facă această lucrare folositoare fraţilor mei musulmani şi să
o facă sincer devotată lui Allah, Preaînaltul, amin!
La sfârşitul acestei prefeţe, aş dori să le cer fraţilor mei cititori ca, dacă vor
găsi vreo greşeală sau vreun deficit sau dacă doresc transmiterea unei remarci
constructive ori a unei sugeştii sincere, să o trimită la următoarea adresă:

١١٥٢١ Riyad 41066
advisor07@hotmail.com
O, Allah, fă utilă această carte fraţilor mei musulmani şi dă-ne nouă cele
de folosinţă, şi învaţă-ne pe noi, şi fă-ne pe noi toţi dintre aceia care aud ceea ce
se prescrie şi se supun, şi iartă-ne nouă păcătele şi deficitele noastre în
împlinirea celor care ne privesc pe noi, şi iartă-le părinţilor noştri şi tuturor
musulmanilor, dintre cei vii şi dintre cei morţi, şi dă-ne nouă binele, atât în
această Viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi, şi păzeşte-ne pe noi de pedeapsa Focului,
din Mila Ta, o, Tu, Cel Puternic, o, Tu, Cel Iertător! Amin!
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Nota traducătorului
Laudă lui Allah şi pacea şi binecuvântarea fie asupra nobilului Său Profet,
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a familiei şi companionilor
acestuia, amin!
Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Transmiteţi
despre mine, chiar şi numai un singur verset!” şi aceasta a fost şi intenţia noastră atunci când
am hotărât traducerea lucrării de faţă. Complexitatea limbii arabe, însă, şi multitudinea şi
17
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amploarea sensurilor şi înţelesurilor acesteia nu face un demers uşor unei asemenea
întreprinderi.
Deşi am încercăt, pe cât de mult posibil, traducerea textuală a lucrării, în unele locuri
ne-am văzut nevoiţi să schimbăm cu foarte puţin forma textului autorului, având, însă, grija de a
ne îndepărta cât mai puţin posibil de cuvintele care au fost folosite în limba arabă.
Deoarece lucrarea conţine şi numeroase hadithth-uri, deşi am încercat că forma textuală
a acestora să fie cât mai puţin modificătă şi să păstrăm cât mai exact cuvintele prin care acestea
au fost exprimate, în anumite cazuri ne-am văzut nevoiţi să facem unele adăugiri între
paranteze, în textul hadiththth-ului, precum şi introducerea notelor de subsol ale traducătorului
(notate „N.t.”) acolo unde a fost cazul. Am notat, de asemenea, cu „N.a.” notele pe care autorul
însuşi le-a făcut în cuprinsul lucrării.
Concluzionând, atenţia noastră s-a concentrat în mod excesiv pe transmiterea mesajului
autorului în forma în care acesta a dorit să îl transmită, cu cuvintele pe care acesta a dorit să le
folosească, iar micile transformări şi adăugiri şi modificări de cuvinte au fost facute doar pentru
îmbunătăţirea sensului şi a formei în limba română.
Căutăm adăpost la Allah de orice eroare şi deviere şi la El căutăm adăpost de neputinţa
de a atinge perfecţiunea în faptele noastre şi ne cerem iertare de la El, Preaînaltul, pentru orice
greşeală sau păcăt pe care le-am comis cu voia sau fără voia noastră.
Îl rugăm pe Allah să primească faptele noastre şi să ne răsplătească după bunele noastre
intenţii de a duce mai departe Mesajul Islamului în cea mai bună formă cu putinţă şi căutăm
iertarea Sa pentru eventualele erori, distorsiuni sau neînţelegeri emise fără intenţia noastră.
Vă oferim cu mare drag acest rezultat al străduinţei noastre şi ne rugăm lui Allah să vă
fie vouă îndrumător şi luminator pe Călea cea Dreapta spre Paradis şi vă rugăm să acceptaţi în
prealabil scuzele noastre pentru eventualele erori şi inconveniete.
Fie că Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul să le întărească tuturor musulmanilor paşii pe
Calea cea Dreapta şi să îi ajute pe ei întru a împlini cât mai multe fapte bune de dragul Lui,
Preaînaltul! Amin!

………
……
...
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Fapte
ale caror beneficii se intorc
asupra celui care le da curs el însusi,
atât în Viata Lumeasca,
cât si în Viata de Apoi

…
……
……..

I. Fapte legate de Rugăcniue
1. Fapte împlinite înainte de efectuarea Rugăciunii
a. Abuluţiunea (Al-Wudhu)
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Abuluţiunea, dragul meu frate, reprezintă o purificare şi o curăţare, atât pentru corp, cât şi
o spălare a sufletului de greşeli şi păcăte. A fost relatat de Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit
de el!) cum că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă un rob musulman (sau un dreptcredincios) a facut abuluţiunea şi şi-a spălat
el faţa odată cu apa (sau până la ultima picătură de apă), s-au eliminat din faţa sa toate
(lucrurile) greşite la care au privit ochii săi; şi dacă şi-a spălat el mâinile, odată cu apa (sau
până la ultima picătură de apă) au fost eliminate din mâinile sale toate greşelile pe care lea comis cu mâinile sale; şi dacă şi-a spălat picioarele, odată cu apa (sau până la ultima
picătură de apă), s-au eliminat din picioarele sale toate greşelile spre care acestea au păşit;
până ce devine el purificăt de păcăte.”
(relatat de Muslim şi Tirmidhi)
Uthman ibn Affan (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat cum că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cui a facut abuluţiunea şi a făcut (aceasta) în cel mai bun mod cu putinţă, i-au ieşit
păcătele din (tot) trupul său, până ce acestea au ieşit şi de sub unghiile sale.”
(relatat de Muslim)
Tot de la el (Allah să fie mulţumit de el!), ştim că Mesagerul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„L-am văzut pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
făcând abuluţiunea aşa cum şi eu fac abuluţiunea, apoi a spus: «Oricui a făcut abuluţiunea
astfel, i s-a iertat lui ceea ce a precedat dintre păcăte şi acestea au fost Rugăciunea sa şi
mersul până la moschee (o recompensă) in plus.»”
(relatat de Muslim)
Ce binecuvântare măreaţă a pogorât asupra noastră Allah Al-Haadii (Călăuzitorul),
dându-ne nouă acest lucru măreţ prin care zilnic ne purificăm de murdăria păcătelor.
Abuluţiunea reprezintă, de asemenea, una dintre condiţiile corectitudinii Rugăciunii, iar
Rugăciunea nu poate fi corectă decât şi numai prin existenţa abuluţiunii sau a purificării făcute
cu pământ (At-Tayammum), în absenţa apei sau în imposibilitatea folosirii acesteia.
De asemenea, prin abuluţiune este dobândită şi podoaba pe care dreptcredinciosul o va
purta în Ziua Judecăţii. A fost relatat de Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) cum că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„(Oamenii din) comunitatea mea sunt chemaţi în Ziua Judecăţii, diştingându-se (de
ceilalţi) prin extremităţile lor albe, existente de pe urma abuluţiunii; aşadar, cel care poate
să îşi sporeasăa albeaţa sa, să o facă!”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

b. As-Siwak 2
1F

Utilizarea siwak-ului face parte dintre îndrumarile celui mai bun dintre Profeţi
(Mohammed – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi utilizarea lui face parte din
comportamrntele naturale, înnăscute, şi, cu adevărat, i-a îndemnat Profetul (Pacea şi
2

N.t. - porţiuni din ramurile unui arbust cu care Profetul (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!)
obişnuia să îşi cureţe dinţii şi ale cărui beneficii terapeutice pentru dinţi şi caviatea bucălă au fost ştiinţific probate
anterior
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binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pe companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) spre
folosirea acestuia, mai ales înaintea efectuării Rugăciunii.
A fost relatat de la Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă (nu m–aş teme) că este o greutate prea mare pentru comunitatea mea, le-aş fi
prescris lor utilizarea siwak-ului înaintea efectuării fiecărei Rugăciuni.”
(relatat de Bukhari şi Nasa’i)
Ni se recomandă aceasta pentru ca dreptcredinciosul musulman să poată intra în dialogul
intim dintre el şi Domnul său (reprezentat de Rugăciune) cu gura curăţită şi plăcut mirositoare şi
pentru a nu fi deranjaţi Îngerii Celui Milostiv (Pacea lui Allah fie asupra lor!) şi nici supuşii Săi
dreptcredincioşi de către mirosurile pe care le emană uneori cei ridicaţi pentru Rugăciune.
Se ştie că răsplata pentru folosirea siwak-ului este măreaţă. A fost astfel relatat de către
Aishah (Allah să fie muţtumit de ea!) cum că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„As-Siwak este o purificare pentru gură şi (o cale) pentru obţinerea Mulţumirii
Celui Miloştiv.”
(relatat de Tirmidhi şi Nasa’i)
Ce fericit va fi cel de care Allah Al-Ahad (Unicul) va fi mulţumit!

2. Fapte legate de moschei şi de actele desfăşurate în ele
a. Mersul pe jos la moschee
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine s-a purificăt 3 în casa sa, apoi a mers până la una dintre Casele lui Allah4
pentru a împlini una dintre (Rugăciunile) obligatorii pe care i le-a impus Allah, prin paşii
săi – cu unul se şterge un păcăt, iar cu celălalt se ridică cu (încă) un rang (în pietate şi
supunere faţă de Allah).”
2F

3F

(relatat de Muslim)
Tot el (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus:
„Celui care a venit sau a plecăt de la moschee îi pregăteşte Allah un lăcăş în Rai, de
fiecare dată când vine sau pleacă.”
(relatatd e Bukhari şi Muslim)
Şi câte fapte bune ţi-au fost sporite ţie, şi câte fapte rele ţi-au fost şterse, dragă frate, în
timp ce tu mergi până la moschee de cinci ori într-o zi!
Cea mai măreaţă răsplată este tocmai cea a acelor dreptcredincioşi musulmani care
locuiesc cel mai departe de moschee şi doresc să îţi amintesc ţie despre întâmplarea celor din
3
4

N.t. - a facut abuluţiunea
N.t. - la moschee
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neamul Salamah, atunci cănd au dorit să se mute lângă moschee ţi a aflat despre aceasta Profetul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi le-a spus lor cum că a a ajuns la el
vestea că vor să se mute lângă moschee, şi au răspuns ei:
„«Da, o, Trimis al lui Allah, cu adevarat am dorit aceasta!» Şi a spus (Profetul –
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «O, voi (oameni) din neamul Salamah,
(distanţa la care se află) căsele voastre scrie urmele (răsplăţilor) voastre! (Distanţa la care
se află) casele voastre scrie urmele (răsplăţilor) voastre 5!»”
(relatat de Muslim, Ahmad, Ibn Khuzaimah şi Ibn Hibban)
Jabir ibn Abdullah (Allah sa fie mulţumit de el!) a spus:
„Erau casele noastre îndepărtate de moschee şi am dorit noi să vindem căsele
noastre pentru a ne apropia de moschee, dar ne-a oprit de la aceasta Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a spus: «Cu adevărat, pentru fiecare
pas (pe care îl faceţi către moschee) sunteţi voi ridicăţi cu un rang (în pietate şi în
supunerea voastră faţă de Allah).”
(relatat de Ahmad şi Muslim)
Acest fapt este susţinut şi de spusele lui Abu Musa Al-'Ash'ariy (Allah să fie mulţumit de
el!) cum că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oamenii care au cea mai măreaţă răsplată pentru Rugăciunea lor sunt cei care
(vin la moschee) mergând de cel mai departe şi cel mai departe; iar cel care aşteaptă
Rugăciunea pentru a se ruga împreună cu imamul, are o răsplată mai măreaţă decât cel
care se roagă (singur) şi apoi doarme.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
În relatarea lui Abu Kariyb găsim:
„… până ce se roagă împreună cu imamul în congregaţie”

b. Curăţenia şi pietatea arătate atunci când se merge la moschee şi în
Rugăciune
Cu adevărat, a îndemnat Legea cea Înţeleaptă la curăţenie, fie ea exterioară sau interioară,
în toate circumstanţele. Această cerinţă este impusă, însă, cu inistenţă în legătură cu Casele 6 lui
Allah Azza-uua-geall, având în vedere că a chemat Creatorul nu numai la curăţire, ci, mai mult,
la înfrumuseţarea, împodobirea şi primenirea atunci când se merge la moschee 7 şi a spus
Preaînaltul în Coranul cel Glorios:
5F

6F

„O, fii ai lui Adam! Luaţi-vă gătelile voastre la toate locurile de Rugăciune!…”
[Coran, 7:31]
Din păcăte, în zilele noastre întâlnim mulţi musulmani care vin la moschee emanând
mirosuri neplăcute de transpiraţie, uleiuri, mâncare sau ciorapi murdari, care îndepărtează

5

N.t. - în sensul că, cu cât casele sunt mai depărtate de moschee, cu atât răsplata pentru mersul lor la moschee
pentru îndeplinirea Rugăciunii în congregaţie va fi mai mare
6
Moscheile
7
N.t – bineînţeles, aceasta este indicăt în căzul bărbaţilor, pentru că femeia musulmană trebuie să îşi păstreze ţinuta
sa, care să o acopere conform prescripţiilor Legii Islamice şi să nu reprezinte o podoabă prin natura sa sau un mijloc
de atrage atenţia, în toate situaţiile în care femeia s-ar putea afla în prezenţa unor bărbaţi străini ei
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moscheea de la statutul ei de Casă a lui Allah, destinată adorării, comfortului spiritual şi liniştirii
sufletului.
Ia aminte dragul meu frate, că, atunci când sunt atinse în moschee împăcarea, comfortul
spiritual şi liniştea sufletului, şi Rugăciunea va deveni o liniştire a sufletului, aşa cum a şi
caracterizat-o nobilul nostru Trimis (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) prin
cuvintele sale adresate muezinului său – Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), spunând:
„O, Bilal, ridică-te şi linisteşte-ne prin Rugăciune.”
(relatat de Abu Dawud)
Pentru ca sufletul să fie pregătit în prealabil pentru împlinirea Rugăciunii, ne-a prescris
nouă Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să venim la moschee în linişte şi
solemnitate, şi împăcare.
A fost relatat de Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă aţi auzit al-'iqaamah” 8, mergeţi la Rugăciune în linişte şi cu solemnitate şi nu
vă grăbiţi; şi ceea ce aţi prins (din Rugăciunea în congregaţie) rugaţi-vă (împreună cu
imamul), iar ceea ce aţi pierdut (din Rugăciunea pe care a condus-o imamul), completaţi.”
7F

(relatat de Bukhari)
Acela care va cugeta asupra hadiththth-ului anterior va constata că Trimisul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a preferat liniştea spirituală faptului de a ajunge să te
rogi Rugăciunea în totalitatea ei în congregaţie şi aceasta în pofida faptului că efectuării
Rugăciunii în grup i se acordă o deosebită importanţă, şi, mai ales, a împlinirii împreună cu
imamul a formulei de început a Rugăciunii 9.
8F

c. Chemarea la Rugăciune (Al-Adhan)
Adhan-ul reprezintă înştiinţarea că a început intervalul de timp deştinat unei anumite
Rugăciuni şi este, totodată, o evidenţă a faptului că în locălitatea în care se face Adhan-ul este
practicătă Religia Islamică şi un indiciu al împlinirii ritualurilor instituite de Allah Al-'Alaa
(Preaînaltul).
Muezinii (persoanele care fac chemarea la Rugăciune) sunt cei responsabili pentru a face
cunoscută intrarea timpului de Rugăciune, astfel încât prin chemarea lor la Rugăciune este ştiută
intrarea timpului unei anumite Rugăciuni, şi, odată cu ea îşi încheie Postul sau cel care ţinea
Post 10 sau începe prin a se abţine de la a mâncă sau a bea cel care intenţionează să postească 11.
9F

10 F

Indiciul pentru meritele Adhan-ului şi ale neamului acestuia ne este oferit şi de relatarea
lui Mu'auuyah (Allah să fie mulţumit de el!), care a spus:

8

N.t - chemarea la Rugăciune efectuată după adhan (chemarea generală la Rugăciune, care se face în momentul în
care a început intervalul orar destinat unei anumite Rugăciuni) şi care indică faptul că imamul s-a ridicăt pentru
înfăptuirea Rugăciunii şi că aceasta va începe în momentele imediat următoare
9
N.t. – roştirea formuei «Allahu Akbar» este numită «takbiraat al-'ihraam»
10

N.t. – aşa cum este în cszul intrării timpului Rugăciunii de Maghrib, odată cu care se termină perioada destinată
Postului

11

N.t. – odată cu auzirea chemării la Rugăciune pentru Rugăciunea de Fajr, care reprezintă indiciul pentru începerea
zilei de Post
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„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Muezinii vor avea cele mai lungi gaturi intre oameni in Ziua Judecăţii. 12»”
(relatat de Muslim şi Ibn Majah)
Şi aceasta pentru că adevărul iese din gâturile lor, dragul meu frate!
Este recomandat celui care aude chemarea la Rugăciune să spună ceea ce a fost relatat de
către Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„Cui a spus după ce a auzit chemarea (la Rugăciune): «Allaahumma rabba haadzihi
–d-da”uuuata –t-taamah uua-s-salaati-l-qaa’imah, ‘aati Mohammedan al-uuasiylah uua-lfadiylah uua-b”athu maqaaman mahmuudan al-ladziy uua”adtahu» (O, Allah, Domn al
acestei absolute Chemări şi al Rugăciunii ce urmează a fi împlinite, dă-i lui Mohammed
dreptul de a fi mijlocitor (pentru noi în Ziua Judecăţii) şi (dă-i lui) superioritatea, şi fă-l pe
el să ajungă rangul binecuvântat pe care i l-ai promis.) i-a fost garantată mijlocirea mea în
Ziua Judecăţii.”
(relatat de Bukhari, Tirmidhi şi Nasa’i)
Prin aceasta se va obţine, cu voia lui Allah – in sha'a Allah, mijlocirea Profetului (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Ziua Judecăţii, şi câtă nevoie vom avea noi în acea
Zi de cineva care să ne fie mijlocitor 13 …
12F

d. Rugăciunea în congregaţie (la moschee) 14
13F

Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Mă gândeam să cer să se facă chemarea la Rugăciune, să îi cer unui bărbat să
conducă oamenii în Rugăciune, iar apoi să merg împreuna cu nişte bărbaţi cărând câteva
legături de vreascuri şi să dăm foc caselor celor care nu participau la Rugăciune (în
congregaţie).”
Într-o altă relatare s-a spus: „Dacă nu ar fi fost în ele femei şi copii.”
(relatat de Muslim, Nasa’I, Ibn Majah şi Ahmad)
Din cele de mai sus, reiese obligativitatea Rugăciunii în congregaţie (în moschee), în
afara aceluia care are un motiv întemeiat din punctul de vedere al Legislaţiei Islamice pentru a nu
face aceasta, precum o boală care îl pune în imposibilitatea de a se mişca, sau dacă se află în
călătorie, sau cel nevăzător care nu găseşte pe cineva care să îl conducă până la moschee,
conform celor mai corecte dintre afirmaţiile învăţaţilor în Islam. Este suficient, dragul meu frate,
şi doar aceea că nerugându-te în congregaţie pentru a risipi tu nenumărate şi nenumărate fapte
bune care ţi-ar putea fi consemnate (hasanaat).
A fost relatat de Abdulah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

12

N.t. – probabil în sensul că vor fi dintre cei privilegiaţi şi Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul ştie cel mai bine
N.t. – apărator
14
N.t. – pentru bărbaţi, întrucât în ceea ce le priveşte pe femei, este cunoscut faptul că, deşi femeilor nu li se
interzice participarea la Rugăciunea în congregaţie efectuată la moschee, Rugăciunea în căsa sa este mai bună pentru
ea decât Rugăciunea efectuată în moschee, conform evidenţelor autentice
13
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„Rugăciunea în congregaţie este mai bună decât Rugăciunea în mod individual de
douăzeci şi şapte de ori.”
(relatat de Bukhari, Muslim şi Nasa’i)

e. Sosirea devreme la Rugăciuni
A fost relatat de Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Trimisul lui Allah
(Pacea si binecuvnatarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă ar şti oamenii ce se află în chemarea (la Rugăciune) şi în primul rând (format
de dreptcredincioşii care se roagă în congregaţie în moschee, dintre binecuvântări) şi dacă
nu ar găsi ei nicio altă modalitate de a atinge acest privilegiu decât prin tregerea la sorţi, cu
siguranţă ar trage ei la sorţi; şi dacă ar şti ceea ce se află în venirea devreme la Rugăciune
(dintre binecuvântări), s-ar întrece ei întru aceasta.”
(relatat de Bukhari, Muslim, Abu Dawud şi Tirmidhi)
Acest hadith este, aşadar, un indiciu al meritelor împlinirii de către dreptcredincioşi a
Rugăciunii stând în primul rând. Aceasta face referire la cei care efectuează Rugăciunea în
congregaţie la moschee şi vorbeşte despre măreaţa sa răsplată, precum şi despre meritele grabei
pentru a ajunge cât mai devreme posibil la moschee, ca şi cum ai fi într-o competitive şi aceasta
pentru a te asigura că vei face parte din primul rând al dreptcredicioşilor ridicaţi pentru
Rugăciune şi nu din oricare alt rând.
Aceleaşi merite sunt evidenţiate şi de ceea ce a fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah
să fie mulţumit de el!), cum că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus:
„Cele mai bune rânduri de bărbaţi sunt primele şi cele mai rele sunt ultimele; şi cele
mai bune rânduri de femei sunt ultimele şi cele mai rele sunt primele. 15”
14F

(relatat de Muslim, Ahmad şi Nasa’i)

● Sosirea din timp la Rugăciunea de vineri, în mod special
Cu siguranţă că îţi este cunoscut şi ţie, dragul meu frate, meritul şi favorizarea zilei de
vineri în raport cu celelalte zile ale săptămânii, aşa cum a fost relatat şi de către Abu Hurayrah
(Allah să fie mulţumit de el!) cum că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„Cea mai bună zi în care a răsărit soarele este ziua de vineri: în această zi Allah l-a
creat pe Adam, şi în aceasăa zi l-a pus pe el în Paradis , şi tot în această zi l-a scos din el.”
(relatat de Muslim şi Nasa’i)
Această zi este una de sărbătoare pentru comunitatea Islamică, căci, cu adevărat, ne-a
destinat-o Allah nouă, spre deosebire de celelalte comunităţi, precum evreii, care au ca zi de
sărbătoare ziua de sâmbătă sau creştinii, care au ziua de duminică. Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„I-a depărtat Allah de ziua de vineri pe cei care au fost înaintea noastră; şi au avut
evreii ziua de sâmbătă, şi au avut creştinii ziua de duminică, şi ne-a adus Allah pe noi şi ne15

N.t. - facând referire la cei ce împlinesc Rugăciunea în congregaţie in moschee
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a călauzit către ziua de vineri şi a făcut (Allah) ca vinerea (să fie urmată de) sâmbătă şi
duminică, şi tot astfel ei ne urmează nouă în Ziua Judecăţii.”
(relatat de Muslim, Nasa’I şi Ibn Majah)
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a făcut această zi una de sărbătoare prin Rugăciunea de
vineri, care ia forma unei întâlniri săptămânale successive; unde se întâlnesc musulmanii pentru
a asculta predica imamului (al-khutbah) ca şi pildele pe care le dă acesta, şi, cu adevărat, a
prescris Allah Al-Ahad (Unicul) celor care se grăbesc pentru a ajunge devreme la Rugăciunea de
vineri o răsplată măreaţă, după cum, de altfel, a fost relatat şi de Abu Hurayrah (Allah să fie
mulţumit de el!), cum că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„Celui care s-a îmbăiat în ziua de vineri cu baia pentru impuritate majoră (ghusl),
apoi a plecat (la prima oră, foarte devreme spre moschee), îi este data o răsplată ca şi cum
ar fi adus ca jertfă (în Numele lui Allah) o cămilă; iar cel care a plecat în cea de-a doua oră,
este ca şi cum ar fi jertfit o vacă; iar cel care a plecat în cea de-a treia oăa este ca şi cum ar
fi jertfit un berbec; iar cel care a plecat în cea de-a patra oră, ca şi cum ar fi jertfit o găină;
iar cel care a plecat în cea de-a cincea oră (va avea o răsplată) ca şi cum ar jertfi un ou; şi
dacă a ieşit imamul (şi şi-a început predica), au sosit Îngerii pentru a asculta Pomenirea
(lui Allah).”
(relatat de Bukhari, Muslim şi Abu Dawud)
'Aws Ath-Thaqafiy (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat cu privire la meritele şi
binecuvântările zilei de vinery şi la unele fapte specifice acesteia, cum că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine şi-a spălat corpul în ziua de vineri şi s-a spălat, s-a trezit devreme şi a fost
devreme, si a mers pe jos (spre moschee) şi nu a încălecat 16, şi a stat aproape de imam, şi a
ascultat, şi nu a vorbit fără rost (în timpul predicii acestuia), va avea el cu fiecare pas
(făcut) răsplata unui an de Post şi Rugăciune.”
15F

(relatat de Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa’I şi Ahmad)
De la Salman Al-Farisiy (Allah să fie mulţumit de el!) s-a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu se îmbăiază un bărbat în ziua de vineri şi se purifică în cel mai bun mod cu
putinţă, apoi se unge cu uleiul său (de păr) sau îşi dă din parfumul casei lui, apoi iese
(mergând la moschee pentru împlinirea Rugăciunii de vineri) şi nu îi separă pe doi (care
stau unul lângă altul în moschee), apoi se roagă ceea ce i-a fost prescris lui şi rămâne tăcut
ascultându-l pe imam în timp ce acesta predică, decât iertându-i-se lui (păcatele comise)
între acea vineri şi vinerea de dinaintea ei.”
(relatat de Bukhari)

f. As-Sunan Ar-Rawaatib” 17
16F

De cele mai multe ori, Rugăciunea noastră este deformată de anumite erori, precum
deficitele în ceea ce este obligatoriu, sau lipsa împlinirii a ceea ce este preferabil 18, sau iscodirea
Satanei, sau ca urmare a amintirii unor chestiuni legate de viaţa lumească şi a ocupării minţii cu
acestea în detrimentul concentrării asupra aspectelor legate de Rugăciune şi pietatea care ar
17F

16

N.t - nu a folosit vreun mijloc de transport
N.t. - Sunnah permanentă
18
N.t. – Adică „Sunnah” – urmând exemplul Profetului – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
17
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trebui să îi fie specifică acesteia. Astfel, răsplata pe care noi merităm să o obţinem, va fi numai o
parte din răsplata completă a Rugăciunii, iar aceasta este mai mică sau mai mare, în funcţie de
pietatea exprimată de către supus în timpul îndeplinirii Rugăciunii, şi concentrarea sa, şi
împlinirea Rugăciunii cerute asemenea Rugăciunii Profetului Mohammed (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care a spus, de altfel:
„Rugaţi-vă aşa cum m-aţi văzut pe mine rugându-mă!”
(relatat de Bukhari)
Evidenţa pentru aceasta este regăsită, de altfel, şi în vorbele lui Ammar ibn Yaaser (Allah
să fie mulţumit de el!), care a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„«Cu adevărat, (se poate întampla ca) supusul lui Allah să îşi termine Rugăciunea şi
să nu îi fi fost lui consemnat (ca răsplată pentru împlinirea) acesteia deâăt o jumătate, sau
decât o treime…» şi a continuat astfle până câdn a spus: «… sau doar o zecime (din
ea)…»”
(Al-Albani)
Pentru compensarea acestui deficit existent în răsplata ce poate fi obţinutî pentru
împlinirea Rugăciunilor obligatorii, ne-a prescris nouă Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îndeplinirea unor Rugăciuni Sunnah permanente, ce se
cer a fi îndeplinite, fie înaintea Rugăciunilor obligatorii, fie după acestea, prin ele compensând
dreptcredinciosul musulman ceea ce i-a scăpat din recompense din Rugăciunile obligatorii,
sporind, astfel, în greutate talerul faptelor sale bune. Este vorba, astfel, despre 12 unităţi de
Rugăciune (raka'ah), cerute a fi îndeplinite după cum urmează:
● 2 raka'ah înainte de Rugăciunea de dimineaţă (Fajr) – şi a fost relatat de Aishah (Allah
să fie mulţumit de ea!) cum că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus:
„Cele două unităţi de Rugăciune ale Rugăciunii de Fajr sunt mai bune decât aceasăa
Viaţă Lumească şi decât tot ceea ce se află în ea.” 19
(relatat de Muslim, Tirmidhi şi Nasa’i)
● 4 raka'ah (împlinite două câte două, separat) înainte de Rugăciunea de amiază (AdhDhuhur) şi 2 raka'ah după împlinirea acesteia, conform hadith-ului relatat de Ali (Allah să fie
mulţumit de el!), care a spus:
„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se ruga înainte de Salat
Adh-Dhuhur (Rugăciunea de amiază) patru unităţi, iar după ea, alte două unităţi de
Rugăciune.”
(relatat de Tirmidhi)
Aceste raka'ah au un merit sporit, aşa cum dovedeşte şi ceea ce a spus 'Umm Habibah
(Allah să fie mulţumit de ea!) despre Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că
a spus:
„Cine s-a rugat patru (unităţi de Rugăciune) înainte de Adh-Dhuhur, şi alte patru
după, l-a ferit pe el Allah de Foc.”
19

În acest hadith se face referire, de fapt, la cele doua unităţi de Rugăciune Sunnah, adică neobligatorii, de dinaintea
Rugăciunii de Fajr
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(relatat de Ibn Majah, Abu Dawud şi Tirmidhi)
● 2 raka'ah dupa Rugăciunea de seară (Al-Maghrib), conform celor relatate de Aishah
(Allah să fie mulţumit de ea!), care a spus:
„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) (obişnuia) să se roage
Rugăciunea de Maghrib (la moschee), apoi se întorcea la mine acasă şi se ruga două
raka'ah.”
(relatat de Ibn Majah)
● 2 raka'ah după Rugăciunea obligatorie de noapte (Al-Isha'a); căci, de asemenea Aishah
(Allah sa fie multumit de ea!) a spus:
„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) (obişnuia) să se roage
două raka'ah dupa Al-Isha'a.”
(relatat de Tirmidhi)
Aceste Rugăciuni neobligatorii (înfăptuite voluntar, urmând Tradiţia Profetului
Mohammed – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au şi calitatea de a beneficia de o
răsplată înmulţită până într-acolo că se numără printre cauzele ce pot favoriza intrarea în Rai, aşa
cum a fost relatat de către 'Umm Habibah ( Allah să fie mulţumit de ea!), care a spus că l-a auzit
pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:
„Nu există vreunul dintre supuşii lui Allah care să se roage lui Allah în fiecare zi
douăsprezece raka'ah voluntare, în afara celor obligatorii, căruia să nu-I construiască
Allah o casă în Paradis.”
(relatat de Muslim şi Nasa’i)
De asemenea, pe lângă Rugăciunile Sunnah amintite, sunt şi altele, precum cele patru
raka'ah efectuate înainte de Rugăciunea de după-amiază (Al-Asr), despre care Omar (Allah să fie
mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
a spus:
„Allah a avut Miă de omul care s-a rugat înainte de Asr patru (raka'ah).”
(relatat de Abu Dawud şi Tirmidhi)
Ceea ce vine în plus faţă de aceste unităţi de Rugăciune este o binefacere, un spor şi
binecuvântare pentru cel care le îndeplineşte, ca şi o modalitate de apropiere a robului de
Domnul său, şi răsplata pe care o va primi pentru aceasta va fi binecuvântată, cu voia lui Allah.
A fost relatat de Thuubaan (Allah să fie mulţumit de el!):
„L-am întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) despre
cele mai plăcute fapte în faţa lui lui Allah şi el a spus: «Sporeşte prosternările tale 20, pentru
că nu te prosternezi tu o dată lui Allah, decât ridicându-te Allah pe tine cu un rang (pentru
această prosternare) şi ştergându-ţi ţie prin ea un păcat.”
(relatat de Muslim, Nasa’I şi alţii)
Rabiy'ah ibn Ka'ab Al-'Aslamiy (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„Înnoptam împreună cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
şi, după ce l-am servit pe el pentru a îşi face abuluţiunea, mi-a spus: «Cere ce îţi doreşti!» Iam spus: «Îţi cer să fiu în compania ta în Paradis!» Şi Profetul (Pacea şi binecuvântarea
20

N.t. – în Rugăciune
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lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Oare mai este şi altceva în afară de aceasta?» Am
răspuns: «Numai aceasta.» A spus (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!): «Atunci, ajută-ţi sinele tău prin multitudinea prosternărilor.”
(relatat de Muslim şi Nasa’i)
De asemenea, robul este cel mai aproape de Domnul său atunci când se află în
prosternare. A fost relatat de Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel mai aproape se află un rob de Domnul său atunci când se află în prosternare,
aşadar, sporiţi întru (a face) rugi (în acel moment).”
(relatat de Muslim, Abu Dawud şi Nasa’i)

g. Statul în moschee între Rugăciuni
Statului în moschee între două Rugăciuni obligatorii i-a acordat Allah Al-Haadii
(Călăuzitorul) un deosebit merit, până într-acolo încât Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu încetează robul lui Allah a fi în Rugăciune 21 atâta timp cât se afla în locul
destinat pentru Rugăciune, aşteptând (intrarea următoarei) Rugăciuni şi Îngerii (nu
încetează) a spune: «O, Allah iartă-i lui! O, Allah, ai Milă de el!» până ce părăseşte acel loc
sau se pierde abuluţiunea sa.”
(relatat de Muslim şi Nasa’i)
Există şi unele hadith-uri care însumează meritele pe care le-am menţionat anterior,
precum este şi cel relatat ce Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!), conform căruia
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Rugăciunea bărbatului în congregaţie este mai bună decât Rugăciunea sa în casa
lui, sau în piaţa sa22 de douăzeci şi cinci de ori; şi aceasta pentru că, dacă a facut el
abuluţiunea şi a făcut aceasta în cel mai bun mod cu putinţă, apoi a mers la moschee, fără a
avea niciun alt interes decât acela de a se ruga, nu face el niciun pas, decât fiind ridicat
prin acesta cu un rang (în evlavie şi supunere faţă de Allah) şi i-a fost şters lui prin aceasta
un păcat; şi dacă şi-a împlinit Rugăciunea, nu încetează Îngerii a se ruga pentru el atâta
timp cât rămâne în locul destinat pentru Rugăciune (prin ruga Îngerilor): «O, Allah, iartă-i
lui! O, Allah, ai Milă de el!»; şi nu încetează vreunul dintre voi a fi in Rugăciune23 atâta
timp cât se află (în moschee) în aşteptarea Rugăciunii (următoare).
(relatat de Bukhari şi Muslim)
De asemenea, de la Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) s-a relatat că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă un bărbat a făcut abuluţiunea şi a făcut aceasta în cel mai bun mod cu
putinţă, apoi a ieşit pentru Rugăciune şi nu l-a scos altceva (din casa sa sau, s-a spus, «nu la împins altceva (pentru a ieşi din casă»” 24 (decât aceasta) nu face el niciun pas decât
21

N.t. – probabil în sensul de a primi răsplata ca şi cum ar fi în Rugăciune, şi Allah ştie cel mai bine!
N.t. – locul său de negoţ, locul său de muncă
23
N.t. - adică a primi răsplata, ca şi cum ar face Rugăciunea
24
N.t. - cu sensul că nu are alt scop pentru care a ieşit din casa lui decât acela de a merge la moschee şi a îndeplini
Rugăciunea
22
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ridicându-l pe el Allah cu cu o treapăa (în evlavie şi supunere faţă de El), sau ştergându-i
prin el un păcat.”
(relatat de Ibn Majah)
Tot el (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«Oare să nu vă călăuzesc pe voi spre aceea prin care şterge Allah păcatele şi vă
ridică pe voi în trepte (de evlavie şi supunere faţă de El)» Au spus ei: «Ba da, o, tu, Trimis
al lui Allah!» A spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
«Îndeplinirea abuluţiunii în cel mai bun mod cu putinţă în pofida neplăcerilor sale25,
multitudinea paşilor (făcuţi) spre moschee şi aşteptarea Rugăciunii (următoare in
moschee,) după o altă Rugăciune, aceasta vă este vouă liant (de legătură).”
(relatat de Muslim, Nasa’I şi Tirmidhi)
● Statul în moschee după Rugăciunea de dimineaţă (Al-Fajr) şi îndeplinirea a
două unităţi de Rugăciune dupa răsăritul Soarelui
A fost relatat de Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«Cine s-a rugat dimineaţa devreme în congregaţie (Rugăciunea de Fajr), apoi a
stat (în moschee) pomenindu-l pe Allah până ce a răsărit Soarele, apoi s-a rugat doua
unităţi de Rugăciune, i-a fost lui (consemnat) asemenea răsplăţii pentru Hajj sauUmrah. 26»
Şi a (continuat) Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunand: «Întru totul, întru totul, întru totul!»”
(relatat de Tirmidhi)

3. Împlinirea Rugăciunii Sunnah (recomandate) «Ad-Duhaa»
Zaiyd ibn 'Arqam (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că a venit Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la oamenii care se rugau în (Moscheea) AlQibaa’ şi a spus:
„(Rugaţi-vă) «Salatu-l-'Awwabiyn" 27 atunci când a început să se simtă căldura
arzătoare (a Soarelui). 28”
(relatat de Muslim)
Aceasta nu este alta decât Rugăciunea Ad-Duhaa, cea despre care Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a recomandat companionului său, Abu
Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) să nu înceteze a o îndeplini, aşa cum acesta a spus:
„M-a sfătuit pe mine însoţitorul meu cel apropiat 29 asupra a trei chestiuni…” şi a
amintit între acestea şi Salat Ad-Duhaa.
25

N.t. – se face referire, probabil, la eventualele neplăceri ce pot fi întâlnite în efectuarea abuluţiunii, precum frigul,
apa rece, etc. ş Allah ştie cel mai bine!
26
Pelerinajul cel Mare sau Plerinajul cel Mic la Kaaba’ah
27
N.t. – care s-ar traduce ca şi „Rugăciunea celor care se întorc cu căinţă la Allah Preaînaltul”
28
N.t. - adică dimineaţa devreme, atunci când Soarele începe să devină arzător
29
N.t. – cu referire la Profet – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!
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(Al-Albani)
Meritele acestei Sunnah sunt menţionate şi de Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!),
care a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu fiecare dimineaţă (care vine), (se impune ca) pentru fiecare oscior al vostru (să
daţi) o milostenie (sadaqah); şi fiecare «tasbih» 30 este o milostenie; şi fiecare «tahmidah»31
este o milostenie; şi fiecare «tahlilah» 32 este milostenie; şi a îndemna la ceea ce este bun este
milostenie; şi a opri de la ceea ce este rău este milostenie; şi sunt suficiente pentru aceasta
doua raka'ah (unităţi de Rugăciune) pe care trebuie să le împliniţi în Rugăciunea AdDuhaa.”
(relatat de Muslim şi Abu Dawud)
Imaginează-ţi, dragul meu frate, că ţi se impune ţie să dai milostenie (sadaqah) pentru
fiecare os al corpului tău, al căror număr ajunge până la 360 de oase. Cu adevărat, nu ai putea tu
să onorezi (împlinindu-l) tot acest număr de milostenii şi ce mare Îndurare, Milă şi Generozitate
din partea lui Allah, Cel care ne-a prescris noua Sunnah Ad-Duhaa pentru a ne fi noua substitut
pentru toate aceste milostenii care ni s-ar impune.

4. Rugăciunea de noapte
Dintre cele mai binecuvântate şi măreţe Rugăciuni este şi aceea împlinită în miezul
întunecos al nopţii, şi, mai ales, în ultima treime a acesteia, atunci când domnesc pacea, şi
liniştea, şi puritatea sufletului, şi dulceaţa apropierii de Cel Milostiv. Şi i-a lăudat Preaslăvitul pe
dreptcredincioşii care se roagă în noapte, spunând:
„Ei nu dormeau decât puţin în timpul nopţii, ~ Iar înainte de ivirea zorilor ei se
rugau de iertare.” [Coran, 51:17-18]
Această Rugăciune este şi una dintre Tradiţiile Profetului nostru (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!), căruia i s-a prescris să persiste în înfăptuirea acesteia, şi a spus Allah
Preaînaltul:
„O, tu, cel învăluit [în straiele tale]! ~ 2. Scoală-te noaptea [pentru Rugăciune],
afară de puţin [timp] ~ Jumătate din ea sau mai scade din ea puţin ~ Sau mai adaugă la ea!
- şi recită Coranul cu glas tărăgănat şi limpede.” [Coran, 73:1-4]
Cu privire la meritele şi binecuvântările Rugăciunii de noapte, Abu Hurayrah (Allah să
fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus:
„Cea mai bună Rugăciune, după cea obligatorie 33 este Rugăciunea din noapte.”
(relatat de Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi şi Nasa’i)
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a lăudat pe alesul său
companion, Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) când a spus:
„Un bărbat binecuvântat este Abdullah ibn Omar, dacă se roagă Rugăciunea din
noapte!”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
30

N.t. – a spune SubhanAllah = Slavă lui Allah!
N.t. -a spune Alhamdulillah = Laudă lui Allah!
32
N.t. - a spune Laa 'ilaaha 'illaa Alah= Nu există alta Divinitate în afară de Allah!
33
N.t. - al-fard
31
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a spus:

Într-o altă relatare, ar fi spus (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
„Nu fi precum cutare, care se ruga în noapte şi s-a lăsat!”

II. Fapte legate de Post
1.Meritele şi binecuvântările Postului voluntar (neobligatoriu)
Abu Sa'iyd Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Nu există un rob care să ţină Post o zi de dragul lui Allah, decât departând
Allah prin această zi (de Post) faţa lui 34 de Foc şaptezeci de toamne 35.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
De asemenea, într-un hadith Qudsi spune Domnul nostru Cel Glorios:
„Fiecare faptă a fiului lui Adam (a omului) este pentru el, în afară de Post, care este
pentru Mine, şi Eu îl răsplătesc pentru el…”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Tot astfel şi Postul voluntar 36 se încadrează în aceiaşi categorie, inshaAllah.” 37
Postul este, de altfel, şi o pavază împotriva căderii în nedreptate şi păcate, şi a spus
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„O, voi, tineri, acela dintre voi care este capabil să suporte cheltuielile (aferente
acesteia) să se căsătorească, căci în aceasta 38 este mai multă „plecare a privirii” 39 şi o mai
bună pavază a castităţii voastre 40, iar cel care nu este capabil (să se căsătorească), atunci să
postească, căci cu adevărat aceasta (ajută la) tăierea poftelor.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Postul este şi un exerciţiu pentru sinele celui care posteşte, ca urmare a interzicerii
complacerii lui în satisfacerea poftelor sale şi, totodată, este un prilej de reamnintire a situaţiei
fraţilor noştri dintre cei nevoiaşi, săraci şi fără adăpost, care nu sunt în posibilitatea de a găsi
ceea ce să stingă setea lor, şi nici ceea ce poate umple burţile lor goale.
Mu'aadh (Allah să fie mulţumit de el!) a spus plângând în momentul morţii sale:
„Plâng pentru părăsirea Postului în zilele toride şi cele ale întâlnirilor cu învăţaţii
pentru dobândirea cunoaşterii (în Islam).”
S-a relatat, de asemenea, despre Amirr ibn Abdu-l-Qiys (Allah să fie mulţumit de el!) că
atunci cănd a venit ceasul morţii sale, a spus:

34

N.t. – a supusului
N.t. – adică cu o distanţă de mers de şaptezeci de ani
36
N.t. – voluntar, neobligatoriu
37
N.t. – “Cu voia lui Allah!”
38
N.t. - căsătoria
39
N.t. – adică te ajuta întru a nu privi la lucruri interzise
40
N.t. – traducere aproximativă din limba araba a formulei «'ahsan li-l-fargi»
35
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„Nu plâng de frica morţii, ci plâng pentru părăsirea (plăcerii) Postului în zilele toride sş
a suferinţelor (pe care le implică Rugăciunea) din noapte.”

2. Meritele şi binecuvântările Postului în ziua de Al-Ashura' 41, în mod special
Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că atunci când Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a sosit la Medinah, i-a vazut pe evrei că posteau ziua de
Al-Ashura' şi i-a întrebat pe ei:
„«Ce este aceasta?» Au spus ei: «(Este) o zi aleasă în care Allah i-a salvat pe Moise
şi pe neamul lui Israel de duşmanul lor, şi a postit-o Moise 42.» Atunci, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cu adevărat, noi suntem mai îndreptăţiţi
în ceea ce îl priveşte pe Moise decât voi.» şi a postit această zi şi i-a îndemnat şi pe oameni
să o postească.”
(relatat de Bukhari, Muslim, Abu Dawud şi Ahmad)
Pentru a nu ne asemăna cu obiceiurile evreilor, Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a cerut postirea acestei zile, ca şi a unei alte zile
împreună cu aceasta, atunci când a spus:
„Dacă voi mai trăi până în (anul) următor, voi posti, cu siguranţă, (şi) a noua zi 43.”
(relatat de Muslim şi Abu Dawud)
Ibn Al-Qayym (Allah să aibă milă de el!) a spus:
„Cu adevărat, există trei nivele (de ierarhizare în ceea ce priveşte) Postul (din ziua de
Al-Ashura'), cea mai completă este postirea unei zile înainte şi a alteia după ea, apoi postirea a
celei de-a noua şi a celei de-a zecea zile (a lunii Muharram a Calendarului Islamic) şi, legat de
aceasta, există cele mai multe evidenţe, apoi postirea numai celei de-a zecea zile, singură.”
Cu privire la meritele Postului în Ziua de Al-Ashura', s-a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cred că 44 Allah îmi va ierta mie păcatele anului care a trecut.”
(relatat de Muslim)

3. Postul a sase zile din luna Shawal 45
A fost relatat de Abu Ayuub Al-'Ansariy (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

41

N.t. – cea de-a zecea zi din Luna Muharram a Calendarului Islamic
N.t. – Musa – Pacea lui Allah fie asupra lui!
43
N.t. - adică, cu siguranţă, voi posti şi a noua zi a lunii Muharram împreună cu cea de-a zecea
44
N.t. – presupun că
45
N.t. - luna care urmeaza Lunii Ramadan în Calendarul Islamic, prima zi a acesteia fiind Ziua Sărbătorii de după
luna Ramadan –'Aid Al-Fitr
42
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„Cine a postit (luna)Ramadan, apoi i-a urmat lui (cu) şase (zile de Post) din luna
Shawal, este ca şi cum ar posti tot timpul.”
(relatat de Muslim şi alţii)
Aceasta se întâmplă pentru că o faptă bună este înmulţită cu alte zece asemenea ei, iar
răsplata Postului din luna Ramadan este cât zece luni, şi răsplata Postului în cele şase zile din
luna Shawal este cât 60 de zile, adică două luni, împreună formând un an întreg. Postind astfel în
fiecare an, este ca şi cum am posti cât «timpul», adică vei fi răsplătit precum cel care ar posti la
nesfârşit.
Aşadar, dragul meu frate, persistă şi insistă în a posti aceste zile şi aceasta pentru a putea
obţine această măreaţă răsplată. Se recomandă celui care se teme ca nu cumva, mai târziu, să îl
cuprindă lenea sau să devină prea ocupat, să se grăbească întru a începe postirea acestor zile
imediat după Ziua de Sărbătoare.
Doresc însă să atrag atenţia aici asupra faptului că se interzice Postul în Ziua de
Sărbătoare (Al-Aid). De asemenea, este interzis Postul în ziua de vineri singură, aceasta este
permis numai împreună cu o altă zi de dinaintea acesteia sau de după ea. Dacă, însă, ziua de
vineri însăşi este o zi de Post, precum ziua de Arafah 46, spre exemplu, sau a promite cineva 47 că
va posti la o anumită dată, dacă Allah îi va împlini o anumită cerinţă (deşi acest lucru nu este de
dorit), iar acea dată ar cădea într-o zi de vineri, atunci este permis să se postească ziua de vineri
singură, fără a o lega de alte zile, de dinaintea ei sau după aceasta 48. Aceasta este conform
spuselor Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Să nu postească vreunul dintre voi în ziua de vineri, decât (împreună cu) o zi
dinaintea ei sau cu o zi după ea.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Învăţaţii în Islam au fost de accord asupra faptului că, în cazul interzicerii Postului în ziua
de vinery, este mai mult vorba de faptul că este neplăcut a se posti în această zi, decât de faptul
că aceasta ar fi interzis (păcat).

4. Postul în ziua de Arafah 49
48F

Este recomandat Postul în ziua de Arafah pentru cei care nu sunt aflaţi în Pelerinaj şi
acesta este dintre cele mai bune fapte cărora li se poate da curs în primele zece zile din luna Dhul
Hijjah a Calendarului Islamic pentru cei care nu sunt aflaţi în Pelerinaj. Nu îi este permisă, însă,
postirea acesteia pelerinului, pentru a putea fi el în putere şi pentru a putea da curs actelor de
adorare specifice zilei de Arafah în desfăşurarea Pelerinajului.
A fost relatat de către Abu Qatadah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat despre Postul din ziua de Arafah
şi a spus:

46

N.t. – a noua zi a lunii Dhul Hijjah a Calendarului Islamic

47

N.t. – «nadzer»

48

N. a. - împlinirea Postului promis «nadzer» este considerată a fi obligatorie, iar Postul obligatoriu nu este anulat
de o anumită zi în care Postul este interzis, precum ziua de vineri, în care este interzis Postul, conform opiniei
învăţaţilor în Islam
49

N.t. – cea de-a noua zi din luna Dhul Hijjah a Calendarului Islamic
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„Sper ca Allah să îmi ierte mie (prin postirea acestei zile) anul de dinaintea ei şi anul
de duăa ea.”
(relatat de Muslim)
Important de menţionat, însă, este faptul că «iertarea păcatelor» la care se face referire
cu privire la meritele şi beneficiile Postului în ziua de Ashura' şi în ziua de Arafah se referă
numai la păcatele «minore», însă nu şi la iertarea păcatelor «majore» 50; pentru că păcatele
«majore», pentru a fi iertate, impun o căinţă sinceră, părăsirea păcatului şi neîntoarcerea la acesta
şi a da celor care au vreun drept asupra ta dreptul lor, dacă respectivul «păcat major» este legat
de nedreptăţirea unor oameni.

III. Perioade de timp şi locuri în care răsplăţile
sunt înmulţite şi rugile sunt împlinite
1. Perioade de timp în care răsplăţile sunt înmulţite şi rugile sunt împlinite
a. Luna Ramadan
Să ştii, dragul meu frate, că răsplata în luna Ramadan este înmulţită şi a fost relatat că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu a venit pentru musulmani o lună mai bună decât luna Ramadan şi nu a venit
pentru ipocriţi 51 o lună mai rea decât luna Ramadan.”
50F

(relatat de Ahmad)
Aşadar, dragul meu frate, insistă şi persistă în a dobândi câştigul acestei măreţe luni, prin
împlinirea faptelor bune, precum Rugăciunile şi milosteniile şi oferirea Zakat-ului şi prin orice
altă facere de bine. Laudă lui Allah (Alhamdulillah), Care ne-a facilitat nouă această lună
măreaţă şi prin ea ne-a uşurat nouă drumul supunerii faţă de El, Preaînaltul.
Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă a venit luna Ramadan, s-au deschis Porţile Raiului şi s-au închis Porţile
Iadului şi au fost încătuşaţi diavoli.”
(relatat de Muslim)

● Umrah (Pelerinajul cel mic la Kaba’ah) în luna Ramadan
Printre binecuvântările lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) legate de sporirea răsplăţii faptelor
bune în luna Ramadan se numără şi aceea că a făcut ca Umrah în luna Ramadan sa echivaleze cu
Hagi-ul (Pelerinajul cel Mare la Ka''abah), conform vorbelor Pofetului (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) către 'Umm Sinaaan (Allah sa fie multumit de ea!) atunci cănd a lipsit ea
50

N.t. - al-kabaa'iyr
N.t. - al-munafiqiyn

51
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de la implinirea Pelerinajului de Adio pe care l-a realizat Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) i-a spus:
„Când va veni luna Ramadan, mergi în Pelerinajul cel mic 52, căci, cu adevărat,
Umrah în luna Ramadan este echivalentă cu Hajj-ului.”
Sau a zis:
„... ca Hajj-ul efectuat împreună cu mine.”
(relatat de Bukhari, Muslim şi Ahmad)
● Laylatul Qadr (Noaptea Destinului) 53
Aceasta este o noapte binecuvânată şi măreaţă, răsplata pentru actele de adorare cărora li
se dă curs în aceasta fiind mai bună decât răsplata pentru actele de adorare efectuate în o mie de
luni, adică, aproximativ, optzeci şi trei de ani şi patru luni de adorare. A spus Allah Preaînaltul:
„Noi am pogorât [Coranul] în noaptea Al-Qadr ~ Dar de unde să ştii ce este noaptea
Al-Qadr? ~ Noaptea Al-Qadr este mai bună decât o mie de luni!” [Coran, 97:1-3]
În această noapte, a fost pogorât Coranul cel Glorios la Cerurile Vieţii Lumeşti 54, şi în ea
se stabilesc măsurile a tot şi a toate câte se vor întâmpla în anul următor. Spune Allah Al-Ahad
(Unicul) în Coranul cel Glorios:
„Noi am trimis-o într-o noapte binecuvântată – căci Noi am fost cu adevărat
prevenitori ~ În care se hotărăsc toate rânduielile înţelepte.” [Coran, 44:3-4]
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a făcut această noapte specifică comunităţii lui Mohammed
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a spus imam Malik:
„Mi s-a facut cunoscut mie cum că vârstele (oamenilor din) comunitatea Profetului
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt mai mici decât vârstele
comunităţilor de dinaintea sa, aşa că i-a dat lui Allah Laylatul Qadr.” 55

b. Primele zece zile din luna Dhul Hijjah
A fost relatat de către Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«Nu sunt zile în care faptele bune să fie mai iubite de Allah decât aceste zile (adică
cele zece zile de la începutul lunii Dhul Hijjah).» Au spus oamenii: «O, Trimis al lui Allah,
nici macăr lupta de dragul lui Allah?» A spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!): «Nici macăr lupta de dragul lui Allah, decât un om care a plecat (la luptă),
punând la dispoziţie propriul său sine, precum şi averea sa, şi nu s-a mai întors din acestea
cu nimic.”
(relatat de Bukhari, Ibn Majjah, Abu Dawud şi Tirmidhi)
De asemenea, un indicui al importanţei şi însemnătăţii acestor prime zece zile din luna
Dhul Hijjah este şi acela că Allah Al-Ahad (Unicul) a jurat pe ele în Măreaţa Sa Carte:
52

N.t. – la Umrah
N.t. – o noapte binecuvântată dintre ultimele zece nopţi ale lunii Ramadan
54
Cerurile de Duniyaa (viaţa lumească, de pe pănânt)
55
Conform unui hadith cătalogat ca fiind daif (slab)
53
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„Pe zori ~ Şi pe cele zece nopţi!” [Coran, 89:1-2]
„Cele zece nopţi", după cum au spus învăţaţii în Islam, reprezintă tocmai primele zece
zile din luna Dhul Hijjah.
Aşadar, insistă, dragul meu frate, întru a valorifică aceste prime zece zile din luna Dhul
Hijjah prin împlinirea de fapte bune, precum recitarea Nobilului Coran, darea de milostenie
(sadaqah), Rugăciuni voluntare (nawaafil) şi Post, şi, mai ales, pentru cei aflaţi în acea perioadă
la una dintre cele două Moschei Sfinte 56, şi, în mod special, Postul din ziua de Arafah , aşa cum a
fost menţionat anterior, precum şi sacrificarea unui animal în ziua de An-Nahr 57 şi acestea sunt
parte din Tradiţia şi urmarea exemplului Profetului Mohammed(Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!).
5F

56F

c. Perioade de timp în care rugile sunt acceptate
● Ruga din toiul nopţii
Ruga din toiul nopţii face parte dintre rugile cărora li se dă curs în perioadele de timp în
care se consideră că ruga este acceptată, mai ales atunci când robul lui Allah se roagă în noapte,
apropiinde-se intim de Domnul său. A fost relatat de la Jabir ibn Abdullah (Allah să fie
mulţumit de el!) că a spus:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Cu adevărat, în noapte există o oră, pe care un om nu o întâlneşte decât
cerându-I lui Allah ceva din binele acestei Lumi, ca şi al Lumii de Apoi, decât dându-i lui
(Allah) ceea ce a cerut; şi aceasta se întâmplă în fiecare noapte.»”
(relatat de Muslim, Tirmidhi şi Abu Dawud)
De asemenea, acest lucru este evidenţiat şi de hadith-ul în care Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fi asupra sa!) a spus:
„Domnul nostru Preaslăvitul şi Preaînaltul coboară în fiecare noapte la Cerurile din
Duniya (cerurile cele de jos, ale acestei lumi), atunci când mai ramane doar o ultimă treime
din noapte si spune: «Cine se roaăa Mie, pentru a îi raspunde Eu lui? Cine îmi cere pentru
a îi da lui? Cine îşi cere iertare de la Mine, pentru a îi ierta lui?»”
(relatat de Muslim şi Tirmidhi)
Aşadar, pregăteşte-te, dragul meu frate, cu seriozitate şi fii din neamul celor
dreptcredincioşi şi răspunde Chemării Celui Milostiv!

● Ruga între Adhan şi 'Iqaamah
Acesta este, de asemenea, un timp în care rugile sunt acceptate (cu voia lui Allah), aşa
cum a fost relatat de către Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul nostru (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

56
57

Moscheea Profetului din Medinah şi Moscheea Al-Haram (Mecca)
Cea de-a zecea zi a lunii Dhul Hijjah a Calendarului Islamic
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„«Ruga nu este respinsă între Adhan şi 'Iqaamah, aşadar rugaţi-vă!» 58 (La auzul
acestora, cei care ascultau) au zis: «Şi ce să spunem, o, Trimis al lui Allah?» A spus
(Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Cereţi-I lui Allah
bunăstarea, atât în Viaţa Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi.»”
(relatat de Tirmidhi, într-un hadith considerat hasan)

• O oră din ziua de vineri
Printre calităţile distinctive ale zilei de vineri se numără şi aceea că există în ea o oră în care
rugile sunt acceptate, aşa cum a şi fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de
el!), care a spus că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a amintit
ziua de vinerim apoi a spus:
„«În ea există o oră pe care nu o întâlneşte un supus musulman, ridicat în Rugăciune
pentru a îi cere lui Allah ceva, decât dându-i-se lui.» şi a indicat prin mişcarea degetelor
sale că aceasta perioadă de timp este foarte scurtă.”
(relatat de Abu Dauwd şi Tirmidhi)
Au variat aprecierile cu privire la perioada în care există această oră, şi, dacă unii au spus că
aceasta s-ar afla între cele două predici pe care le ţine imamul la Rugăciunea de vineri, alţii au
spus că aceasta ar fi după terminarea predicii de vineri şi până la terminarea Rugăciunii, iar alţii
au fost de părere că aceasta ar fi ultima oră din ziua de vineri, după Asr 59, şi aceasta este cel mai
probabil, conform spuselor Trimisului lui Allah(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
58F

„Căutaţi ora cea dorită din ziua de vineri, după Rugăciunea de după-amiază 60 şi până
la apusul Soarelui.”
59 F

(relatat de Tirmidhi şi Tabari)
● Atunci când cel care posteşte încheie Postul său
Abdullah ibn Amr ibn Al-Aws (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, nu este respinsă ruga celui care posteşte (şi se roagă) atunci când încheie
Postul său.” 61
60F

Pentru aceasta, este preferabil pentru cel care ţine Post, ca, atunci când îşi încheie Postul sau
să sporească cât mai mult posibil în rugile sale şi întru a Îi cere lui Allah din Bunăvoinţa Sa, atât
timp cât aceasta este dintre meritele şi binecuvântările cu care Allah i-a binecuvântat pe cei care
ţin Post.

● Ruga în ziua de Arafah
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

59

N.t. - înainte de Apus (Maghrib)
N.t. - Salat Al-Asr
61
Conform unui haditht catalogat ca fiind daif (slab), consemnat de Abu Majjah
60
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„Cea mai bună rugă este ruga din ziua de Arafah, şi ea este cel mai bun (cuvânt) dintre
(tot) ceea ce am spus eu si Profeţii de dinaintea mea, iar aceasta este: “Laa ‘ilaaha ‘illaAllah Uuahdahu laaa shariyka lahu, lahu-l-mulku uua lahu-l-hamd uua Huua “alaa kulli
shey'in Qadiyr” (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni
asociat, a Lui este Stăpânirea şi a Lui este Lauda şi El este peste toate cu Putere.)”
(relatat de Tirmidhi, înttr-un hadith hasan)
● La încheierea completă a recitării Coranului cel Glorios
A fost menţionat că Anas (Allah să fie mulţumit de el!) obişnuia ca, atunci când termina
recitarea integrală a Coranului cel Sfânt să îi adune pe fiul său şi familia sa şi să se roage pentru
ei. 62
61F

● Ruga la băutul apei ZamZam 63
62 F

A fost relatat de către Jabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Apa ZamZam este pentru aceea pentru care a fost băută 64.”
63F

(relatat de Ibn Majjah)

2. Locuri în care răsplăţile sunt înmulţite şi rugile sunt împlinite
● Moscheea cea Sfântă 65
64F

S-a relatat de către Jabir ibn Abdullah (Allah sa fie multumit de ei amandoi!) că Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Rugăciunea în această moschee a mea 66 este mai buna decât 1000 de Rugăciuni în
oricare alta dintre moschei, în afară de Moscheea cea Sfântă 67, iar Rugăciunea în
Moscheea cea Sfântă este mai bună decât 100.000 (o sută de mii) de Rugăciuni în aceasta.”
65F

6F

(relatat de Ahmad şi Ibn Majjah)
Aceasta este prima dintre moscheile spre care s-a prescris călătoria, şi ea este Casa lui
Allah pe pământ, care a fost înălţată spre a fi pentru oameni loc de adăpost şi repaos, şi bat cu
putere pentru ea inimile dreptcredincioşilor, şi sunt leagate de ea sufletele celor supuşi. Ea este,
de asemenea, şi cea de-a doua direcţie spre care le-a fost prescris dreptcredincioşilor să se
îndrepte în momentul împlinirii Rugăciunii 69 şi este prima dintre cele Doua Moschei Sfinte 70.
68

67F

68F

69F

62

Conform unui haditht consemnat de Ad-Daramiy, Sa'iyd ibn Mansuur, Al-Bayhaqi şi alţii
N.t – apa binecuvântată al cărei izvor se află în apropierea Moscheii Al-Haram (Mecca)
64
N.t. – adică face să se împlinească cele pentru care te-ai rugat atunci când ai băut-o
65
N.t. – din Mecca
66
N.t. – Moscheea Profetului – Al-Masjid An-Nabawi din Medina (Arabia Saudită)
67
N.t. -Al-Masjid Al-Haraam – Al-Kaba’ah
68
N.t. - în sensul de loc în care Allah este adorat
69
N.t. – direcţia în care musulmanii trebuie să se îndrepte în momentul efectuării Rugăciunii; iniţial această
îndreptare în Rugăciune se făcea spre Al-Quds – Beit Al-Maqdis (Palestina) până când, printr-un ordin divin,
această direcţie a fost schimbată în direcţia Al-Kaba’ah (Arabia Saudită), care este considerat, din punct de vedere
cronologic, a doua Qibla
63
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● Moscheea Profetului 71
Este cea de-a doua, ca şi însemnătate, dintre cele două Moschei Sfinte 72 şi a fost ridicată
de către Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) imediat ce a sosit la Medina,
spre a fi loc de întâlnire pentru musulmani şi de înfăptuire a actelor lor de adorare şi centru
pentru predare şi studiu, şi locul de instruire a nobililor săi companioni (Allah să fie mulţumit de
ei!) pentru a ieşi pe calea răspândirii Islamului în toate colţurile lumii.
71 F

Dintre meritele şi binecuvântările acestei moschei, amintim şi ceea ce a fost relatat de
către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Ceea ce se afăa între casa mea şi «minbar-ul» meu 73, este o Grădină 74 dintre
Grădinile Paradisului, iar «minbar-ul» meu se afăa lângă «Haud-ul» meu 75.”
72F

73F

74F

(relatat de Bukhari, Muslim şi Nasa’i)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Rugăciunea în această Moschee a mea 76 este mai bună decât 1000 (o mie) de
Rugăciuni în oricare alta dintre moschei, în afară de Moscheea cea Sfântă 77”
75 F

76F

(relatat de Bukhari, Muslim şi Nasa’i)
● Moscheea Al-Aqsa 78
7F

A spus Allah Al-Ahad (Unicul) în Coranul cel Glorios:
„Mărire Celui care l-a dus pe robul Său în timpul unei nopţi de la Moscheea AlHaram la Moscheea Al-Aqsa , a carei împrejmuire am binecuvântat-o, că să-I arătăm din
semnele voastre. El este cu El este cu adevărat As-Sami', Al-Basir [Cel care Aude Totul [şi]
Cel care Vede Totul]!” [Coran, 17:1]
Ea este prima direcţie care le-a fost impusă tuturor musulmanilor să se îndrepte în
Rugăciune şi locul pana spre care a călătorit Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) în miraculoasa sa Călătorie Nocturnă şi locul din care el a fost înălţat la ceruri.
Ea este una dintre moscheile spre care este prescris să se sporească călătoriile, aşa cum a
fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah Preaînaltul să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

70

N.t. – Al-Harameiyn Ash-Sharifeiyn – Moscheea cea Sfântă – Al-Masjid Al-Haram – Al-Kaba’ah şi Moscheea
Profetului – Al-Masjiid An-Nabawi din Medina
71
N.t. – Al-Masjid An-Nabawi din Medina
72
N.t. – Al-Harameiyn Ash-Sharifeiyn - Moscheea cea Sfântă – Al-Masjid Al-Haram – Al-Kaba’ah şi Moscheea
Profetului – Al-Masjid An-Nabawi din Medina
73
N.t. – amvonul, locul în care se urcă imamul pentru a ţine predica pentru Rugăciunea de vineri
74
N.t. – ceea ce este numit în limba arabă «Ar-Rawdah»
75
N.t. – izvorul de apă (kawthar) pe care se spune că îl va deţine Profetul (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie
asupra sa!) în Rai şi din care se spune că va da să bea dreptcredincioşilor, iar odată ce ei au băut din acesta, niciodată
nu se vor mai întoarce a le fi lor sete
76
N.t. –Moscheea Profetului – Al-Masjid An-Nabawi din Medina
77
N.t. – Al-Masjid Al-Haram – Al-Kaba’ah
78
N.t. - aflată în Ierusalim
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„Să nu se sporească călătoriile decât către trei moschei: Moscheea cea Sfântă,
Moscheea Profetului şi Moscheea Al-Aqsa.”
(relatat de Bkhari, Muslim, Ibn Majjah şi nasa’i)
Dintre meritele şi binecuvântările sale şi ceea ce a fost relatat de către Abdullah ibn Amr
ibn Al-Aws (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea si binecuvantaarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„«Atunci când a terminat Solomon, fiul lui David 79 din construcţia (Moscheii) Beit
al-Maqdis i-a cerut lui Allah trei (lucruri): o orânduire care să fie în armonie cu
orânduirea sa, şi o stăpânire cum nu va mai avea nimeni în urma lui, şi să nu vină la
această moschee cineva care să nu dorească (de aici) altceva în afara de a se ruga în ea,
decât ieşind din păcatele sale 80, ca în ziua în care a fost născut de mama sa 81.» Şi a spus
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Doăa i-au fost date şi am
speranţa că şi cea de-a treia i se va da.»”
(relatat de Ibn Majjah)

● Moscheea Al-Quba'
De la 'Usaiyed ibn Hadiththyr (Allah să fie mulţumit de el!) s-a relatat că Profetul (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Rugăciunea în Moscheea Al-Quba' este echivalentă cu Umrah 82.”
81F

(relatat de Ibn Majjah şi Tirmidhi)
A spus Sahel ibn Haniyf (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine s-a purificat în casa sa 83 apoi a venit la Moscheea Al-Quba' şi s-a rugat în ea o
Rugăciune, aceasta va fi ca şi Umrah. 84”
82F

83F

(relatat de Ibn Majjah şi Nasa’i)
● Ruga în apropiere de Al-Multazim 85
84F

Există anumite relatări cu privire la Al-Multazim şi la faptul că ruga în acest loc este
acceptată 86 şi aceasta conform relatării lui AbdurRahman ibn Safwan (Allah să fie mulţumit de
el!) care a spus:
85F

„L-am văzut pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
persistând în du’a (rugă) atunci când era în apropiere de uşa de la Kaba’ah şi i-am vazut

79

Pacea lui Allah fie asupra lor!
N.t. - fiind curăţat de păcatele minore
81
N.t. – curat şi neprihănit
82
N.t. - este echivalentă cu Pelerinajul cel mic la Al-Kaba’ah, ca şi răsplată
83
N.t. - a făcut abuluţiunea
84
N.t. - adică va fi răsplătită ca şi răspalata celui care face Pelerinajul cel mic la Al-Kaba’ah (Umrah)
85
N.t. - numele usşi de la clădirea Al-Kaba’ah
86
N.a. – cu diferenţe între învăţaţii în Islam în această privinţă
80
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pe oameni făcând acelaşi lucru când erau la Casa (cea Sfântă) 87 împreună cu Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).” 88
86F

87F

3. Cei ale căror rugi sunt acceptate
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Trei rugi sunt acceptate, fără nicio îndoială: ruga celui nedreptăţit, ruga celui aflat în
călătorie şi ruga părintelui pentru fiul său.”
(relatat de Tirmidhi, într-un hadith cosiderat hasan)
Într-un alt hadith, de asemenea, Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Trei (sunt cei) ale căror rugi nu sunt respinse: cel care ţine Post până ce încheie
Postul său, un conducător drept şi cel care este nedreptăţit. Pe acestea (nrugile) le ridică
Allah deasupra norilor şi descchide pentru ele porţile cerului şi spune Stăpânitorul: «Jur
pe Măreţia Mea că te voi face izbânditoare, chiar şi dacă după un timp.»”
(relatat de Tirmidhi, conform unui hadith hasan)

IV. Intâlniri pentru Pomenirea lui Allah (AdhDhikr)
A fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu s-a întâlnit un grup de oameni într-una dintre Casele lui Allah pentru a citi
Cartea lui Allah şi a o studia împreună, fără a se pogorî asupra lor liniştirea (pacea), a-i
împresura binecuvântarea (milostivirea lui Allah), a-i înconjura Îngerii şi a-i pomeni Allah
printre cei care sunt la El.”
(relatat de Muslim, Abu Dawud, Ibn Majjah şi Ahmad)
Acestea sunt cele mai măreţe merite şi cele patru binecuvântări pe care Allah Al-Ahad
(Unicul) le-a dăruit şi prin care a particularizat întâlnirile pentru Pomenirea Sa. De asemenea,
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, Allah are Îngeri care străbat drumurile căutându-i pe cei care Îl
pomenesc pe Allah; şi dacă au găsit un grup de oameni care Îl pomeneşte pe Allah, se
cheamă ei unii pe alţii (spunând): «Veniţi la locurile voastre de interes!» şi îi cuprind pe ei
cu aripile lor până la Cerul de Duniya (cerul cel mai de jos); şi îi întreabă pe ei Domnul lor,
şi El este mai Bine Ştiutor decât ei: «Ce spun robi Mei?» Şi ei răspund: «Te slăvesc pe
Tine 89 şi Te preamăresc pe Tine 90, şi Te laudă91 pe Tine şi Te elogiază pe Tine.» Şi spune
8F

87
88
89

89F

90F

N.t. Al-Kaba’ah
Conform unui hadith catalogat autentic de Ibn Khuzaimah şi consemnat de Ahmad şi Abu Dawud
N.t. – fac „tasbih” – rostirea formulei „SubhanAllah” – Slavă lui Allah!
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Allah: «Oare M-au văzut ei pe Mine?» Răspund (Îngerii): «Nu, jurăm pe Allah, că nu Teau vazut ei pe Tine.» Spune (Allah): «Şi cum ar fi dacă M-ar vedea?» Răspund (Îngerii):
«Dacă Te-ar fi văzut, ei Te-ar fi adorat mult mai intens şi Te-ar fi preamărit cu şi mai
multă sârguinţă, şi Te-ar fi slăvit şi mai mult.» Spune (Allah): «Şi pentru ce se roagă ei
Mie?» (Îngerii) răspund: «Ei îţi cer Ţie Paradisul.» Spune (Allah): «Şi oare l-au văzut ei?»
Spun (Îngerii): «Nu, jurăm pe Allah, o, Doamne, că nu l-au văzut.» (Allah) spune: «Şi cum
ar fi dacă l-ar fi văzut?» Spun (Îngerii): «Dacă l-ar fi văzut ei, ar fi insistat şi mai mult
pentru obţinerea lui şi l-ar cere cu şi mai mult zel şi ar dori-o cu şi mai multă ardoare.»
Spune (Allah): «Şi de ce caută ei adăpost?» Răspund (Îngerii): «(Caută ei adăpost) de Foc.»
Spune (Allah): «Şi oare l-au văzut ei?» (Îngerii) răspund: «Nu, jurăm pe Allah, o, Doamne,
că nu l-au văzut.» Spune (Allah): «Şi cum ar fi dacă ei l-ar fi văzut?» (Îngerii) răspund:
«Dacă l-ar fi văzut, s-ar feri ei de el cu şi mai multă putere şi s-ar teme de el şi mai mult.»
Şi spune (Allah): «Vă fac pe voi martori cum că Eu, cu adevărat, le-am iertat lor.» (Atunci)
spune unul dintre Îngeri: «Printre ei se află „cutare”, care nu este dintre ei, ci a venit
pentru un anumit interes.” Răspunde (Allah): «Ei sunt cei adunaţi (pentru a Îl pomeni pe
Allah) şi nu îi denigrează pe ei cel care este prezent împreună cu ei.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

V. Pomenirea lui Allah Preaînaltul
A spus Allah Preaînaltul în Coranul cel Glorios:
„Musulmanilor şi musulmanelor, dreptcredincioşilor şi dreptcredincioaselor, celor
supuşi şi celor supuse, celor iubitori de adevăr şi celor iubitoare de adevăr, celor statornici
şi celor statornice, celor smeriţi şi celor smerite, celor ce dau milostenii şi acelora [dintre
femei] care dau milostenii, celor care postesc şi acelora [dintre femei] care postesc, celor
care îşi păzesc castitatea lor şi acelora [dintre femei] care şi-o păzesc, celor care-L
pomenesc pe Allah mereu şi acelora [dintre femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregătit
iertare şi răsplată mare.” [Coran, 33:35]
se află:

Acestea sunt răsplăţile lor şi dintre beneficiile Pomenirii lui Allah şi a Cuvântului lui Său

„Pe cei ce cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru Pomenirea lui Allah, căci prin
Pomenirea lui Allah se liniştesc inimile.” [Coran, 13:28]
De asemenea, găsim:
„Pomeniţi-Mă pe Mine şi o să-Mi aduc aminte de voi! Şi să-Mi fiţi mulţumitori, să
nu fiţi fără credinţă faţă de Mine!” [Coran, 2:152]
Dintre răsplăţile Pomenirii lui Allah, de asemenea, cuvântul Trimisului lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este martor în acest sens:
„«Al-mafruduwn» ne-au luat-o inainte 92.» S-a spus: «Cine sunt „al-mafruduwn”?»
A răspuns Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Cei care Îl
pomenesc mult (şi frecvent) pe Allah, şi cele care (Îl) pomenesc (pe Allah).»”
90

N.t. – fac „takbir” – rostirea formulei „Allahu Akbar” – Allah este Cel mai Mare!
N.t. – fac „tahmid” – rostirea formulei „Alhamdulillah” – Laudă lui Allah!
92
N.t. – ne-au întercut
91
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(relatat de Muslim şi Tirmidhi)
De asemenea, Allah Cel Preamăreţ a spus într-un hadith Qudsi:
„Eu sunt (pentru robul Meu) aşa cum gândeşte el despre Mine că sunt, şi Eu sunt cu
el dacă M-a pomenit, şi dacă M-a pomenit în sinea lui, l-am pomenit în Sinea Mea, şi dacă
M-a pomenit într-o adunare (de oameni), îl voi pomeni într-o adunare mai bună decât
aceast .”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Există şi numeroase alte versete şi hadith-uri care indică meritele şi binecuvântările
Pomenirii lui Allah şi ale celor care fac aceasta. Aşadar, în continuare, vor fi expuse câteva
pomeniri (adkaar), împreună cu meritele şi beneficiile lor, ca şi răsplata specifică fiecăreia dintre
acestea în parte, spre deosebire de celelalte.

a. At-Tasbih, At-Tahmid şi At-Tahlil 93
A fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine l-a slăvit pe Allah după fiecare Rugăciune de treizeci şi trei de ori, şi L-a
lăudat de trizeci şi trei de ori, şi L-a preamărit de treizeci şi trei de ori, apoi a spus pentru
a completa o sută «Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe
nimeni egal, a Lui aste Împărăţia şi Lauda şi El este cu putere peste toate» 94 i-au fost
iertate pacătele, (chiar) şi dacă (acestea) ar fi cât spuma mării.”
(relatat de Muslim)
Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:
„Fatimah (Allah să fie mulţumit de ea!) 95 s-a plâns de ceea ce au păţit mâinile ei de
pe urma treburilor casnice şi a vrut să îi ceară Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) pe cineva care să o ajute la treburile în casă; şi a mers la el, dar nu l-a
gasit şi a intalnit-o pe Aishah 96 (Allah să fie mulţumit de ea!) şi i-a spus (despre aceasta),
iar când a venit Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a înştiinţat
Aishah despre faptul că Fatimah (Allah să fie mulţumit de ele!) venise la ea. De aceea,
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mers în casa fiicei sale, când ea
şi soţul său tocmai se pregăteau pentru somn şi ei au vrut să se ridice, dar Profetul (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Rămâneţi la locurile voastre!» şi a venit
şi s-a aşezat între noi cu picioarela spre pieptul meu 97 si a spus: «Oare să nu vă învăţ pe voi
93

N.t. – rostirea formulei SubhanAllah! (Slavă lui Allah!) - Alhamdullah! (Laudă lui Allah!) - Laa 'ilaaha 'illaAllah! (Nu există altă Divinitate în afară de Allah!)
94
N.t. – este vorba despre rostirea dupa împlinirea fiecăreia dintre Rugăciunile obligatorii de 33 de ori a formulei
SubhanAllah!, de 33 de ori a formulei Alhamdulillah! şi de 33 de ori a formulei Allahu Akbar! (Allah este Cel mai
Măreţ!), apoi sa încheie spunând Laa 'ilaaha 'illa-Allah 'Uahdahu laa shariyka lahu, lahu-l-mulku, uua lahu-l-hamdu
uua huua alaa kulli shaaiy'in Qadiyr"
95
N.t. – sotia lui Ali (Allah să fie mulţumit de el!) şi fiica Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvânatrarea lui
Allah fie asupra sa!)
96
N.t. – Allah să fie mulţumit de ea! - soţia Profetului (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!)
97
N.t. – adică în sens invers de cum erau ei aşezaţi – ceea ce dovedeşte şi afectiunea Profetului (Pacea şi
binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!) şi relaţia deosebit de strânsă dintre el şi fiica sa, Fatimah, ca şi cu soţul
acesteia Ali (Allah să fie mulţumit de el!) care, de altfel, era fiul unchiului Profetului (Pacea şi binecuvânatrarea lui
Allah fie asupra sa!) şi al doilea dintre companionii care au trecut la Islam, ca sş primul dintre băieţii tineri care au
fpcut aceasta în perioada de început a Islamului
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ceva mai bun decât ceea ce aţi cerut? – Dacă vă pregătiţi de culcare, preamăriţi-L pe Allah
de treizeci şi patru de ori 98 şi slăviţi-L de treizeci şi trei de ori 99 şi lăudaţi-L de treizeci şi
trei de ori 100, căci aceasta este mai bine pentru voi decât un servitor.»” 101
Cu privire la meritele si binecuvântările tasbih"-ului, în mod special, a spus Trimisul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„«Oare este în neputinţă vreunul dintre voi întru a obţine în fiecare zi consemnarea
a o mie de fapte bune?» Şi l-a întrebat unul dintre cei care erau aşezaţi împreună cu el: «Şi
cum să obţina în fiecare zi consemnarea a o mie de fapte bune?» A spus (Profetul – Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Spunând o sută de tasbihah 102.”
(relatat de Muslim)

● Rostirea formulei «Laa 'ilaaha 'illa-Allah» 103
A spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Sporiţi din (rostirea) mărturisirii de credinţă «Nu există altă Divinitate în afară de
Allah!» înainte de a vă ajunge pe voi moartea şi reamintiţi-le rostirea ei acelora dintre voi
care sunt pe moarte.”
Şi a spus (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cum că:
„Noe 104 i-a spus fiului său în momentul morţii sale: «Te îndrum pe tine (cu putere)
spre «Laa 'ilaaha 'illa-lllaah» (Nu există altă Divinitate în afaăa de Allah!), (căci,) cu
adevărat, dacă Cele Şapte Ceruri şi Cele Şapte Pământuri ar fi puse pe un taler, şi «Laa
'ilaaha 'illa-lllaah» (Nu există altă Divinitate în afară de Allah) pe celălalt taler, ar fi cu mai
multă greutate între ele «Laa 'ilaaha 'illa-lllaah» .” 105
Conform unei alte relatări:
„A spus Moise 106: «O, Doamne, învaţă-mă pe mine ceva prin care să Te pomenesc
pe Tine şi prin care să mă rog Ţie!» A spus (Allah): «O, Moise, spune (tu) „Laa 'ilaaha
'illa-lllaah (Nu există altă Divinitate în afară de Allah!)”.» A spus (Moise): «O, Doamne,
toţi supuşii Tăi spun aceasta.» A spus (Allah): «O, Moise, dacă (s-ar pune) Cele Şapte
Ceruri şi ceea ce se află în ele, în afaăa de Mine, împreuăa cu Cele Şapte Pământuri pe un
taler, şi „Laa 'ilaaha 'illa-lllaah” pe (celălat) taler, s-ar înclina dintre ele (cu greutate) „Laa
'ilaaha 'illa-Allah (Nu există altă Divinitate în afară de Allah!”»”
(relatat de Ibn Hibban şi Hakim)
Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

98

N.t. – spuneţi de treizeci şi patru de ori Allahu 'Akbar! – Allah este Cel mai Mare!
N.t. – spuneţi de treizeci şi trei de ori SubhanAllah! – Slavă lui Allah!
100
N.t. – spuneţi de treizeci şi trei de ori Alhamdulillah – Laudă lui Allah!
101
Traducere aproximativă a textului hadith-ului autentic consemnat Bukhari şi Muslim
102
N.t. - adică spunand de 100 de ori "Subhaaan Alllaaah! – Slava lui Allah! pe zi ii vor fi consemnate lui o mie de
fapte bune sau ii vor fi sterse lui o mie de pacăte
103
N.t. – „Nu există altă Divinitate în afară de Allah!”
104
Nuh – Pacea lui Allah fie asupra sa!
105
Conform unui hadith catalogat ca fiind autentic de Sheikh Al-Albani şi consemnat de Ahmad
106
Musa – Pacea lui Allah fie asupra sa!
99
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„Nu există vreunul dintre supuşii (lui Allah) care să fi spus «Laa 'ilaaha 'illa-lllaah
(Nu există altp Divinitate în afară de Allah!)», apoi să moară întru aceasta 107 fără ca el să
nu intre în Paradis.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Această formulă presupune negarea adorării a oricui altcuiva în afară de Allah Al-Ahad
(Unicul) şi confirmarea adorării doar a lui Allah, Unicul, si, de asemenea, Singularizarea şi
Unicitatea Lui din punctul de vedere al actelor de adorare îndreptate numai către El.

● Rostirea formulei «SubhanAllah uua bi-hamdihi, subhanAllah-l-'Adziym –
Slavă şi Laudă lui Allah, Slavă lui Allah Cel Preamăreţ!»
Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cui a spus «SubhanAllah uua bi-hamdihi, subhanAllah-l-'Adziym – Slavă şi Laudă
lui Allah, Slavă lui Allah Cel Preamăreţ!» i-a fost sădit lui un pom roditor de curmale în
Paradis.”
(relatat de Tirmidhi şi Nasa’i)
De asemenea, a spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„(Sunt) două vorbe, uşoare pentru limbă, grele pe Cântar 108, iubite de Cel Milostiv
(Ar-Rahman) şi acestea sunt: «SubhanAllah uua bi-hamdihi, subhanAllah-l-'Adziym –
Slavă şi Laudă lui Allah, Slavă lui Allah Cel Preamăreţ!»”
107 F

(relatat de Bukhari şi Muslim)

● Rostirea formulei «SubhanAllaha uua bi-hamdihi – Slavă şi Laudă lui
Allah!»
S-a relatat de către Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah a spus:
„Oare să nu vă înştiinţez eu pe voi despre cele mai plăcute vorbe pentru Allah 109?
Acestea sunt: «SubhanAllah uua bi-hamdihi – Slavă şi Laudă lui Allah!»”
108F

(relatat de Muslim)
Conform unei alte relatări, a fost întrebat Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) care sunt cele mai bune vorbe, iar el a răspuns:
„Ceea ce a ales Allah pentru Îngerii Săi şi pentru supuşii Săi: SubhanAllah uua bihamdihi – Slavă şi Laudă lui Allah!”
(relatat de Muslim)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Celui care a spus SubhanAllah uua bi-hamdihi – Slavă şi Laudă lui Allah! de o
sută de ori pe zi, i s-au şters lui păcatele, chiar şi dacă acestea sunt cât spuma mării.”
107

N.t. –adică, crezând în aceasta şi urmând ceea ce este impus de această credinţă
N.t. – atunci când faptele vor fi cântărite în Ziua Judecăţii
109
N.t. – care sunt vorbele pe care Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul le iubeşte cel mai mult
108
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(relatat de Bukhari şi Muslim)

● Rostirea formulei «SubhanAllah uua-l-hamdu li-llaah uua laa 'ilaaha 'illallaah uua Allahu 'Akbar" – Slavă lui Allah şi Lauda (este a) lui Allah şi nu există altă
Divinitate în afară de Allah şi Allah este Cel mai Mare»

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„L-am întâlnit în Noaptea Călătoriei Nocturne 110 pe Avraam, Cel Apropiat, care mi-a
spus: «O, Mohammed, transmite „Salam!” de la mine (oamenilor) comunităţii tale!» 111 şi
înştiinţează-i pe ei că Paradisul are un sol roditor şi apa proaspătă şi adâncă, şi că vlăstarele sale
sunt: «SubanAllah uua-l-hamdu li-llaah uua laa 'ilaaha 'illa-llaah uua Allahu 'Akbar – Slavă lui
Allah şi Lauda (este a) lui Allah şi nu există altă Divinitate în afară de Allah şi Allah este Cel
mai Mare.»”
(relatat de Tirmidhi)
De asemenea, a spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„A spune: «SubhanAllah uua-l-hamdu li-llaah uua laa 'ilaaha 'illa-llaah uua Allahu
'Akbar – Slavă lui Allah şi Lauda (este a) lui Allah şi nu există altă Divinitate în afară de
Allah şi Allah este Cel mai Mare» îmi este mai drag mie decât orice (lucru) asupra căruia a
răsărit vreodata Soarele.”
(relatat de Tirmidhi)
● Rostirea formulei «SubhanAllaha uua bi-hamdihi 'adada khalqihi uua
ridaa nafsihi uua zinata 'arshihi uua midaada kealimaatihi"– Slavă lui Allah şi Lauda
Lui (I se cuvine) pe măsura numărului creaţiilor Sale şi cât o cere Mulţumirea Sa şi cât
podoaba Tronului Său şi cu câtă cerneală se scriu Cuvintele Sale.»
Juwayriah – Mama Dreptcredincioşilor (Allah să fie mulţumit de ea!) 112 a relatat că:
„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ieşit de la ea
(din casă) dimineaţa devreme pentru a merge să împlinească Rugăciunea (de Fajr) în timp
ce ea era aşezată în locul în care obişnuia să se roage, apoi s-a întors după ce se rugase şi
Rugăciunea de Ad-Duhaa şi ea era încă aşezată (în acelaşi loc). A spus (Profetul –Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Oare eşti tu încă la fel cum te-am lasat?» 113 A
spus ea: «Da.» Şi i-a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Cu
adevărat, am spus după ce am plecat de la tine patru vorbe pe care le-am repetat de patru
ori şi care, dacă ar fie ele puse în balanţă cu toate (vorbele bune) pe care le-am spus pe
parcursul întregii zile, ar fi ele mai cu greutate (acestea sunt): „SubhanAllah uua bihamdihi ''adada khalqihi uua ridaa nafsihi uua zinata 'arshihi uua midaada kealimaatihi –
Slavă lui Allah şi Lauda Lui (I se cuvine) pe măsura numărului creaţiilor Sale şi cât o cere
Mulţumirea Sa, şi cât podoaba Tronului Său şi cu câtă cerneală se scriu Cuvintele Sale.»
Iar în altă variantă: « SubhanAllah 'adada khalqihi, SubhanAllah ridaa nafsihi
SubhanAllaah zinata 'arshihi SubhanAllah midaada kealimaatihi – Slavă lui Allah şi
110

N.t. - noaptea de 'Israaa
N.t. – adică saluta-i cu salutul islamic "Assalamu aleiykum!" – "Pace voua!"
112
N.t. - una dintre sotiile Profetului (Pacea si binecuvnatarea lui Allah fie asupra sa!)
113
N.t. - in sensul că te gasesc pe tine incă stand in locul in care obisnuieşti sa faci Rugăciunea, asa cum te-am lasat
cănd am iesit din căsa
111
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Lauda (I se cuvine Lui) pe măsura numărului creaţiilor Sale şi cât o cere Mulţumirea Sa, şi
cât podoaba Tronului Său, şi cu câtă cerneală se scriu Cuvintele Sale.»”
(relatat de Muslim)
● Rostirea formulei «Laa 'ilaaha 'illa-Allah 'Uahdahu laa shariyka lahu,
lahu-l-mulku uua lahu-l-hamdu uua huua ''alaa kulli shaiy'in Qadiyr – Nu există altă
Divinitate în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni asociat, a Lui este Împăraţia şi
a Lui este (toată) Lauda şi El este peste toate cu Putere.»
A spus Trimisul lui Allah (Pacea si binecuvnatarea lui Allah fie asupra sa!):
„Oricui a spus dimineaţa Laa 'ilaaha 'illa-llaah 'Uahdahu laa shariyka lahu, lahu-lmulku uua lahu-l-hamdu uua huua ''alaa kulli shaiy'in Qadiyr – Nu există altă Divinitate
în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni asociat, a Lui este Împăraţia şi a Lui este
(toată) Lauda şi El este peste toate cu Putere, îi este lui (consemnat) ca şi cum ar fi eliberat
un sclav dintre fiii lui Ismail 114 şi i s-au şters lui zece păcate, şi a fost el ridicat cu zece
trepte (în evlavie şi în supunerea sa faţă de Allah) şi îi este lui adăpost de Sheiytaan
(Satana) până ce s-a înserat; şi dacă (o spune) când se înserează, atunci îi va fi lui asemenea
până dimineaţa.”
(relatat de Ibn Majjah)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine a spus dimineaţa «Laa 'ilaaha 'illa-llaah 'Uahdahu laa shariyka lahu, lahu-lmulku uua lahu-l-hamdu uua huua ''alaa kulli shaiy'in Qadiyr – Nu există altă Divinitate
în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni asociat, a Lui este Împăraţia şi a Lui este
(toată) Lauda şi El este peste toate cu Putere.» de o sută de ori într-o zi, îi este lui
(consemnat) ca şi cum ar fi eliberat zece sclavi dintre fiii lui Ismail şi i s-au scris lui o sută
de fapte bune, şi I s-au şters lui o sută de fapte rele şi îi este lui în acea zi adăpost de
Sheiytaan (Satana) până ce a înserat; şi nu aduce vreun altul altceva mai bun decât aceea
cu care el a venit (ca şi fapte bune), decât acela care a făcut mai mult decât el.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

● Rostirea formulei «Laa hauula uua laa quuata 'illaa bi-llaah – Nu există

forţă şi nici putere decât prin Allah»

A fost relatat către de Abu Musa Al-'Ash'ariy (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«O, Abdullah ibn Al-Qaiys, oare să nu te călăuzesc eu pe tine către o comoară
dintre comorile Paradisului?» Am spus: «Ba da, o, Trimis al lui Allah!» A spus (Profetul –
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Spune: „Laa hauula uua laa quuata
'illaa bi-llaah –Nu există forţă şi nici putere decât prin Allah.”»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

114

N.t. – adică va fi el răsplătit cu aceeaşi răsplată care i-ar fi fost acordată dacă ar fi eliberat de dragul lui Allah
Preaînaltul un sclav musulman
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VI. Ruga pentru ispăşirea păcatelor care se face la
sfârşitul unei întruniri
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel care a participat la o adunare în care s-a sporit din vociferări şi a spus înainte
de a părăsi această întrunire: «Subhaanaka-llaahumma uua bi-hamdika 'ashadu 'an laa
'ilaaha 'illaa 'anta 'astaghfiruka uua 'atuubuu 'ilaika. – Slavă şi Laudă Ţie, o, Allah!
Mărturisesc că nu există altă Divinitate în afară de Tine, îmi cer iertare de la Tine şi mă
întorc la Tine cu căinţă.» i s-a iertat lui ceea ce a fost în această adunare."
(relatat de Bukhari şi Muslim)

VII. Teama de Allah
Allah Al-Ahad (Unicul) a spus în Coranul cel Glorios:
„Acela care s-a temut de înfăţişarea dinaintea Domnului său va avea parte de două
grădini.” [Coran, 55:46]
Şi a mai spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Iar în ce-l priveşte pe cel care se teme de Ziua când se va înfăţişa Domnului său şi
şi-a oprit sufletul de la pofte, ~ Raiul îi va fi sălaş!...” [Coran, 79:40-41]
De asemenea, mai găsim în Coranul cel Nobil:
„Iar cei cu frică vor fi în grădini şi la izvoare.” [Coran, 15:45]
Teama de Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) este cea care îl pune în mişcare pe supus şi îl
îndeamnă la a da curs actelor de supunere şi la a sta departe de ceea ce este interzis. A spus Allah
Al-Ahad (Unicul):
„Oare acela care petrece timpul nopţii în Rugăciuni, prosternându-se si stând în
picioare, este cu teamă de Ziua de Apoi şi Îl roagă de îndurare pe Domnul său? Spune:
«Oare sunt egali cei care ştiu cu aceia care nu ştiu?» Însă numai aceia care au minte, trag
învăţăminte.” [Coran, 39:9]
De asemenea, sunt şi cei care se tem de Cuvântul lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Sunt bunuri pe care Noi le dăm în grabă? Nu, ei nu pricep! ~ Aceia care au teamă
de Domnul lor ~ Şi aceia care cred în versetele Domnului lor ~ Şi aceia care nu-I fac
asociati Domnului lor ~ Şi aceia care dau ce dau cu inimile pline de frică [la gândul că] se
vor întoarce la Domnul lor, ~ Aceia se grăbesc către faptele bune şi ei se întrec în ele.”
[Coran, 23:57-61]
Cei care au ştiinţă sunt din neamul celor care au teamă de Allah Al-'Aziz (Cel
Atotputernic) şi ei sunt aceia dintre oameni care se tem cel mai mult de Allah, pentru că ei au
cunoscut Măreţia Sa şi Nobleţea Semnelor Sale şi înverşunarea pedepsei Sale pentru aceia care
nu I se supun. Şi a spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
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„Tot astfel sunt şi printre oameni şi vieţuitoare, sş vite cu felurite culori. Singurii ce
se tem de Allah sunt învăţaţii dintre robii Săi. Dar Allah este Al-'Aziz, Al-Ghafur [Puternic
şi Iertător].” [Coran, 35:28]
A fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!), în hadith-ul în care se
face referire la cei şapte pe care îi umbreşte Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) cu umbra Sa în
Ziua în care nu există altă umbră decât Umbra Sa, cum că unul dintre aceştia este:
„... un bărbat pe care l-a chemat (la ceva nepermis) o femeie influentă şi frumoasă,
iar el a spus: «Cu adevărat, eu mă tem de Allah!»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Într-un alt hadith, Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că a spus:
„Doi ochi nu sunt atinşi Focul (Iadului): un ochi care a plâns de teama lui Allah şi
un ochi care a stat treaz veghând pe calea lui Allah.”
(relatat de Tirmidhi)

VIII. Răsplata pentru acceptarea morţii unui
copil115
a. «Beitu-l-hamd»
Abu Musa Al-'Ash'ariy (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă a murit copilul unui supus al lui Allah, El, Preaînaltul, le va spune Îngerilor
Săi: «Aţi luat copilul robului Meu?» Şi răspund ei: «Da.» Apoi spune Allah: «I-aţi luat
rodul inimii sale?» Şi răspund ei: «Da.» Şi spune (Allah): «(Şi) ce a spus robul Meu?»
Răspund (Îngerii): «Te-a lăudat pe Tine şi a spus „’Inna li-llaahi uua ‘inna li-llaahi
raagiuun! - Cu adevărat, noi suntem ai lui Allah şi la Allah ne întoarcem!” Şi spune
(Allah): «Clădiţi-i robului Meu o casă în Paradis şi numiţi-o Beitu-l-hamd» 116.”
(relatat de Tirmidhi)

b. Cel căruia i-au murit doi sau trei copii
Abu Sa'iyd (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că o femeie a venit la Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a spus:
„«O, Trimis al lui Allah, (numai) bărbaţii stau de vorbă cu tine, aşadar,
desemnează-ne nouă o zi în care să venim la tine pentru a ne învăţa tu pe noi din ceea ce tea învăţat Allah.» A spus (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
«Adunaţi-vă în ziua cutare, în locul cutare.» Şi s-au întâlnit ele, şi a venit la ele Trimisul lui
115

N.t. – acceptarea acestui dureros fapt cu supunere şi credinţă în Atotştiinţa şi Înţelepciunea lui Allah şi în aceea
că nimic din ceea ce ni se întâmplă nu este decât ceea ce este cel mai potrivit pentru noi, atât în Viaţa Lumească, cât
şi în Viaţa de Apoi, şi Allah ştie cel mai bine!
116
N.t. – în traducere aproximativă din limba arabă: Casa Laudei, Casa celui care Îl laudă pe Allah
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Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), şi le-a învăţat pe ele din ceea ce l-a
învăţat Allah, apoi a spus: «Nu este vreuna dintre femei căreia să îi moară trei dintre copiii
săi, decât fiindu-i ei aceasta o pavăză de Foc.» Şi a spus o femeie dintre ele: «O, Trimis al
lui Allah, şi doi?» 117 şi a repetat ea aceasta de încă două ori. Apoi a spus (Profetul – Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Şi doi, şi doi, şi doi.»”
(relatat de Bukhari)
A fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) cum că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu îi mor unuia dintre musulmani trei dintre copiii săi (şi el primeşte aceasta cu
acceptare), iar apoi să îl atingă pe el Focul, decât ca ispăsire a unui jurământ.”
(relatat de Bukhari)

IX. Urmarea îndemnurilor Profetului (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este exemplul cel
mai demn de urmat, trimis de către Allah Al-Ahad (Unicul) pentru întreaga omenire. Urmarea
modelului său reprezintă binele şi izbânda şi în nesupunerea faţă de îndemnurile sale se află răul
şi pierzania, atât în Viaţa cea Lumească, cât şi în Cea de Apoi. A spus Allah Al-'Alaa
(Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieste în
Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneste pe Allah mereu.” [Coran, 33:21]
Urmarea îndemnurilor Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) face
parte din supunerea faţă de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul), care a spus în Coranul cel Sfânt:
„Cel ce se supune Trimisului se supune, neîndoielnic, şi lui Allah. Cât despre cei
care întorc spatele, Noi nu te-am trimis să fii peste ei păzitor!” [Coran, 4:40]
Supunerea faţă de Allah Al-Ahad (Unicul) şi urmarea îndemnurilor Profetului (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) reprezintă unul dintre factorii favorizanţi în vederea
obţinerii unei poziţii privilegiate în Paradis. În Coranul cel Glorios găsim:
„Cei care se supun lui Allah si Trimisului, aceia vor fi împreună cu cei pe care i-a
binecuvântat Allah cu Harul Său, ca şi Profeţii, adevăraţii evlavioşi, martirii şi cei pioşi. Şi
ce buni tovarăsi vor fi aceştia!” [Coran, 4:69]
Urmarea îndemnurilor Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este şi
motivul iubirii lui Allah faţă de supuşii Săi, ca şi al iertării păcatelor şi greşelilor. A spus Allah
Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Spune: «[O, Profetule] Dacă Îl iubitţ pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă
va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafar, Ar-Rahim [Iertător, Îndurător]!” [Coran,
3:31]
117

N.t. adică - si celei careia ii mor doi dintre copiii ei

51

CEA MAI BUNĂ PROVIZIE PENTRU ZIUA JUDECĂŢII
Cu adevărat, ne-a fost prescris noua să urmăm îndemnurile Profetului (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi să stăm departe de ceea ce el a oprit prin tot ceea ce a
fost consemnat în acest sens, dintre vorbele, faptele, afirmaţiile şi practicile sale, conform
Cuvântului lui Allah Al-'Aziiz (Cel Atotputernic):
„Spune: «[O, Profetule] Dacă Îl iubitţ pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă
va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafar, Ar-Rahim [Iertător, Îndurător]!” [Coran,
3:31]
De aceea, de ce să nu facem noi aceasta, când ea este o milostivire şi o binecuvântare
dăruită pentru a salva omenirea şi pentru a o călauzi către Adevăr. În Coranul cel Glorios, găsim:
„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 dreptcredincioşii este El Ra'uwf, Rahim
[Milostiv şi Îndurător].” [Coran, 9:128]
De asemenea, găsim:
„Spune: «Mi s-a revelat mie că Domnul vostru este un Domn unic! Oare voi sunteţi
supuşi Voinţei Lui [musulmani]?” [Coran, 21:108]
sau:
„Şi Noi nu te-am trimis decât ca binevestitor şi ca prevenitor.” [Coran, 25:56]

X. A transmite salutări asupra Profetului
Mohammed (Pacea şi binecuvîntarea lui Allah fie
asupra sa!)118
A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Allah şi Îngerii Săi se roagă pentru Profet. O, voi cei care credeţi, rugaţi-vă pentru
el şi salutaţi-l pe el cu tot respectful.” [Coran, 33:56]
A fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine a transmis salutări asupra mea o dată 119, a transmis şi Allah salutări asupra
lui de zece ori.”
(relatat de Muslim şi alţii)
De asemenea, Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

118

N.t. – adică a spune «Allaahumma salli 'alaa Mohammed! – O, Allah, trimite binecuvântarea Ta asupra lui
Mohammed!» sau a spune atunci când este menţionat Profetul – Salla Allahu 'aleyhi uua sallam – Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!» (în traducere aproximativă)

119

N.t. – adică s-a rugat lui Allah Preaînaltul pentru a trimite binecuvântarea Sa asupra nobilului Său Profet,
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
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„Nu este vreunul dintre voi care să trimită salutări asupra mea, decât reîntorcândumi mie Allah sufletul meu pentru a îi răspunde lui la salut.”
(relatat de Abu Dawud)
De asemenea, Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu faceţi din mormântul meu loc de celebrare 120 şi transmiteţi salutări asupra
mea, căci, cu adevărat, salutările voastre mă ajung pe mine, oriunde v-aţi afla voi.”
(relatat de Abu Dawud)
Abu Talhah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„A venit la mine Jibril 121 şi a spus: «O, Mohammed, oare nu te mulţumeşte pe tine
aceea că Domnul tău 'Azza-uua-geall spune: „Nu implora pogorârea binecuvântărilor asupra
ta vreun (om) din comunitatea ta, decât cerând Eu pentru acesta pogorârea binecuvântărilor
asupra lui de zece ori; şi nu transmite salutări asupra ta vreunul din comunitatea ta, decât
trimiţând eu asupra lui zece salutări pentru aceasta.”» Şi am spus eu (spune Profetul – Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Ba da, o, Allah!»”
(relatat de Nasa’i)
În Rugăciunile noastre, ni s-a prescris nouă sa transmitem salutări asupra Profetului
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi s-a relatat de către Abu Mas'uud Al-Bidriy
(Allah să fie mulţumit de el!) că Bashir ibn Sa'ad a spus:
„«O, Trimis al lui Allah, cum să transmitem salutări asupra ta?» A tăcut (Profetul
– Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi a spus: «Spuneti: „Allahumma
salli 'ala Mohammed uua 'ala 'ali Mohammed kamaa salleyta 'alaaa 'Ibrahim uua 'ala 'ali
'Ibraaahiym // Uua baarik 'ala Mohammed uua 'ala 'ali Mohammed kamaa barakta 'ala
'Ibrahim uua 'ala 'ali 'Ibrahim 'innaka Hamiydun Magiyd. (O, Allah, împresoară-i cu
binecuvântările Tale pe Mohammed şi pe urmaşii lui Mohammed, aşa cum i-ai împresurat
cu binecuvântările Tale pe Avraam ('Ibrahim) şi pe urmaşii lui Avraam ('Ibrahim)! // Şi
trimite binecuvântarea Ta asupra lui Mohammed şi asupra urmaşilor lui Mohammed, aşa
cum ai trimis binecuvântarea Ta asupra lui Avraam ('Ibrahim) şi asupra urmaşilor lui
Avraam ('Ibrahim)! Cu adevărat, Tu eşti Demn de Laudă şi Glorios!).”»”
(relatat de Muslim)
O, Allah, împresoară-l cu binecuvântările Tale pe Mohammed (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) şi trimte pacea asupra sa, şi trimite binecuvântarea Ta asupra lui, şi
sporeşte binecuvântările Tale asupra sa şi asupra neamului său şi asupra curaţilor şi drepţilor
sîi companioni, precum şi asupra acelor ce i-au urmat lui întru dreptate până în Ziua de Apoi, o
pace şi o binecuvântare complete şi absolute! Amin Ya Rabb!

120

N.t. – învăţaţii în Islam au fost de părere că aceasta ar avea sensul de a nu face din mormântul Profetului (Pacea
şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!) un loc care să fie frecvent vizitat
121
N.t. – Îngerul Jibril (Gavriil), Pacea lui Allah fie asupra sa, care este Îngerul Revelaţiei, cel prin intermediul
căruia Allah Preaînaltul a pogorât Coranul cel Glorios nobilului nostru Profet (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah
fie asupra sa!)
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XI. Câteva dintre rugile, meritele şi binecuvântările
acestora
a. Ruga înainte de culcare 122
De la Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) s-a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă a mers cineva spre patul său (pentru a dormi) să scuture patul cu partea
interioară a hainei lui 123, pentru că nu se ştie ce a venit pe el după acesta, apoi să spună:
«Bi-smika Allahumma uuada'atu geanbiy uua bika 'arfa'uhu; 'in 'amsakta nafsiy farhamhaa uua 'in 'arsaltahaa fa-hfadzhaa bi-maa tahfadz bihi 'ibaadika-s-saalihiyn. - În
Numele Tău, o, Allah, îmi aşez trupul, şi în Numele Tău îl ridic; dacă vei lua sufletul meu,
iartă-l, iar dacă îl vei trimite (înapoi), protejează-l pe el prin aceea prin care îi protejezi Tu
pe supuşii Tăi cei dreptcredincioşi.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
De asemenea, a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) lui
Baraa'a ibn 'Azib (Allah să fie mulţumit de el!):
„Dacă te-ai pregătit de culcare, purifică-te cu abuluţiunea pe care o faci pentru
Rugăciune, apoi întinde-te pe partea dreapta (a corpului tău) şi spune: «Allahumma
'aslamtu nafsiy 'ilayka uua fauuadtu 'amriy 'ilayka uua 'alge'atu dzahriy 'ilayka raghbah
ua rahbah 'ilayka; laa malge'a uua la mangeaa minka 'illaa 'ilayka; 'aamantu bi-kitaabikalladziy 'anzalta uua bi-nabiyyka-lladzy 'arsalta – O, Allah, Ţie mi-am supus sinele, şi am
pus eu toate treburile mele în grija Ta, şi m-am pus eu sub Protecţia Ta, (şi m-am întors
spre Tine) cu speranţă şi teamă; nu există adăpost şi nici salvare de Tine, decât la Tine; am
crezut în Cartea Ta pe care ai pogorât-o şi în Profetul Tău pe care l-ai trimis.» ... Şi fă ca
acestea să fie ultimul lucru pe care îl spui (înainte de a dormi); şi dacă mori, vei muri în
«natura» Islamului 124 şi dacă vei ajunge dimineaţa, vei fi răsplătit (pentru această rugă).”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

b. Ruga pentru îndepărtarea greutăţilor şi (ajutorul) întru restiruirea
împrumuturilor
A fost relatat de către Ali (Allah să fie mulţumit de el!) că:
„Un bărbat asupra căruia era scris un împrumut a venit la el şi i-a spus că este în
imposibilitatea de a onora ceea ce este scris asupra lui, adică de a restitui împrumutul,
aşadar, îi cerea să îl ajute, la care Ali (Allah să fie mulţumit de el!) i-a spus: «Oare sa nu te
învăţ eu pe tine vorbele pe care Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvănatrarea lui Allah fie
122

N.t. – alături de rugile menţionate, este acceptată ca fiind autentică şi relatatrea conform căreia Profetul
Mohammed (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia că înainte de a se culca să se întindă pe
partea dreaptă, să îşi pună mâna sub cap şi să spună: «Bismika-llahumma 'amuutu uua 'ahiya»
123
N.t. – ca şi cum ar mătura
124
N.t. – «fitrah»
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asupra sa!) m-a învăţat şi care, dacă ar fi să fie asupra ta datorii cât un munte prăbuşit, le
va îndepărta Allah de tine?» A spus: «Spune: „Allahumma-kfiniy bi-halaalika 'an
haraamika uua 'aghniniy bi-fadlika 'an man siuuaak. – O, Allah, fă-mi mie suficient ceea ce
tu ai permis în detrimentul a ceea ce ai interzis şi îmbogaăţeşte-mă pe mine prin
binecuvântările Tale pentru a nu (mă simţi) în nevoie de altcineva în afară de Tine.”»”
(relatat de Tirmidhi)
Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de le!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus ca atunci când întâmpinăm greutăţi, să spunem:
„Allahumma 'inniy 'e'audzu bika mina-l- hammi uua-l-huzni uua-l-'agizi uua-l-kasli
uua-l-bukhli uua-l-giubni uua dala'i-d-deiyn uua ghalabati-r-rigeaal - O, Allah, cu
adevărat caut eu adapost la Tine de nelinişte, şi de supărare, şi de neputinţă, şi de lene, şi
de zgârcenie, şi de laşitate, şi de greutatea unui împrumut, şi de dominarea (nedreaptă a
unor) bărbaţi"
(relatat de Tirmidhi)

XII. Recitarea Coranului cel Glorios
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a spus în Coranul cel Glorios:
„Şi când este citit Coranul, atunci ascultati-l cu atentie si păstrati tăcere, poate că
voi veti avea parte de îndurare [de la Allah]!” [Coran, 7:204]
Ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine citeşte o literă din Cartea lui Allah are (consemnată) pentru ea o faptă bună,
iar pentru acea faptă bună încă zece asemenea ei; nu spun că «alif, lam, mim» sunt o
singură literă, ci «alif» o literă (de sine stătătoare), «lam» o literă, iar «mim» alta literă.”
(relatat de Tirmidhi)
Abdullah ibn Amr ibn Al-Aws (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„I se spune însoţitorului Coranului: «Citeşte şi înalţă-te şi recită aşa cum recitai în
Viaţa Pământească (dunya), căci, cu adevărat, locul tău este la ultimul verset citit.»”
(relatat de Abu Dawud şi Tirmidhi)
Ar trebui ca atunci când recităm Coranul să îl recităm cu o intonaţie plăcută şi pe
îndelete, pricepând sensurile a ceea ce citim şi cugetând asupra lor, respectând prescripţiile
evidenţiate de ele.
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a spus în Nobilul Coran, ca o chintesenţă a celor ce le-a
pogorât:
„Şi recită Coranul cu glas tărăgănat şi limpede!” [Coran, 73:4]
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Aici, folosirea verbului la imperativ indică obligativitatea recitării uzând de regulile
specifice de recitare a Nobilului Coran (at-tajiwiid) şi, de asemenea, întărirea acesteia prin
repetarea îndemnului de a recita Coranul cu „glas tărăgânat şi limpede”. 125
Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) obişnuia să spună:
„Dacă ai auzit «O, voi, cei care aţi crezut…» 126, ascultă cu atenţie, pentru că (ceea ce
urmează) este fie o prescripţie care se impune, fie o interzicere de la care se opreşte.” 127
125F

126F

În privinţa meritelor şi binecuvântărilor recitării Nobilului Coran şi a surelor Al-Baqara şi
'Al'Imran, este ceea ce a fost relatat de Abu Umaamah, care a spus:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Recitaţi Coranul, căci el vine în Ziua Judecăţii ca mijlocitor 128 însoţitorului său.
Citiţi cele două «lumini» ( Surat Al-Baqara şi Surat 'Al-'Imran), căci ele vor veni în Ziua
Judecăţii sub forma a doi nori sau a două umbre sau a două cârduri de păsări şi vor
argumenta în favoarea însoţitorilor lor 129. Citiţi Surat Al-Baqara, căci citirea ei este spor
(şi binecuvântare) şi necitirea ei este pierdere şi vrăjitorii nu o pot memora şi nu le pot face
rău celor care o recit.»”
127F

128F

(relatat de Muslim)
Referitor la meritele şi binecuvântările recitării Surei Al-Kahf în ziua de vineri, a fost
relatat de către Abu Sa'id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oricui a citit Surat Al-Kahf în ziua de vineri, va avea o lumină ce va străluci
pentru el între cele două vineri.”
(relatat de Hakim şi Bayhaqi şi confirmat ca fiind sahih de către Albani)
Referitor la meritele şi binecuvântările recitării Surei Al-Ikhlas, s-a relatat de către 'Ubay
ibn Ka'ab (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus:
„Cine a citit «Spune! El este Allah, Cel Unic!» 130 , cu adevărat, (este ca şi cum) a
citit o treime din Coran 131.”
129F

130F

(relatat de Nasa’i)

●Oamenii se impart in trei categorii din punctul de vedere al stăpânirii
modalităţii de recitare a Coranului cel Glorios
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

125

N.a. – unii dintre învăţaţii în Islam nu consideră obligatorie recitarea Coranului cu tajiwiid, precum Sheikh ibn
Baaz (Allah să aibă milă de el!)
126
N..t. – dacă aţi auzit un verset care începe cu această chemare
127
Conform unei relatări catalogată ca fiind autentică de către Ahmad Shaaker
128
N.t. – apărător
129
N.t. – este folosit termenul de însoţitor al Coranului cu sensul de cel care obisnuieşte să citească Coranul, să se
însoţească cu el
130
N.t. – adică cine a citit Surat Al-Ikhlas, acesta reprezentând versetul de început al Surei
131
N.t. – adică răsplata obţinută, cu voia lui Allah, este asemenea răsplăţii primite pentru recitarea unei treimi din
Coran, şi Allah ştie cel mai bine
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„Cel care recită Coranul şi este iscusit întru aceasta este alături de Îngerii cei nobili,
iar acela care citeşte şi se poticneşte în citirea lui şi aceasta reprezintă o greutate pentru el,
are o răsplată dublă: răsplata pentru recitare şi răsplata pentru greutatea întâmpinată.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
● Cel mai probabil, din punctul de vedere al recompensei obţinute ca urmare a
recitării Coranului cel Nobil, oamenii se împart în trei categorii:
1. Cel iscusit în privinţa recitării Coranului, care îl recită întocmai aşa cum trebuie recitat
şi aplică regulile specifice recitării acestuia (at-tajiwiid), şi acesta este cel care va fi răsplatit
(recompensat) pentru ceea ce recită.
2. Cel care întâmpină o anumită dificultate în recitarea sa şi, cu toate că a învăţat regulile
de recitare a Coranului şi cum ar trebui să recite, nu este în posibilitatea de a le aplica
corespunzător datorită unei deficienţe de vorbire sau a întâmpinării greutăţii în pronunţia
anumitor litere, şi acesta este scuzat şi răsplătit (recompensat) pentru străduinţa sa.
3. Cel care manifestă aroganţă şi insolentă în legătură cu învăţarea modalităţii corecte de
recitare a Coranului din punctul de vedere al limbii arabe literare şi îi preferă acesteia pronunţia
aparţinând unei limbi străine, acesta fiind considerat a da curs unei fapte neacceptate din punct
de vedere Islamic (care face un păcat).

1. Obligativitatea învăţării tajiwiid-ului 132
13F

Evidenţa care probează obligativitate învăţării tajiwiid-ului, conform părerii învăţaţilor,
care consideră că aceasta este obligatorie, este regăsită în relatarea conform careia Abdullah ibn
Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) asculta recitarea unui barbat, iar acesta a recitat următorul
verset:
„«Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei
care ostenesc pentru ele…» (Surat At-Tawba, 60) 133, fără alungire 134 şi a spus Ibn
Mas'uud (Allah să fie mulţumit de el!): «Nu este astfel. Oare a citit-o (astfel) Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?» Şi a spus (bărbatul care recita):
«Şi cum se cere a fi recitată, o, Abu Abdur-Rahman?» A spus: «…pentru săraci, pentru
sărmani…»” şi a alungit-o. 135” 136
132F

134F

13F

135F

2. Memorarea Coranului, meritele şi binecuvântările anumitor sure din
Coranul cel Glorios
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, acela în lăuntrul căruia nu se află nimic din Coran 137 este asemenea
unei case părăsite, ruinate.”
136F

132

N.t. – modaliatea corectă de recitare a Nobilului Coran, conform regulilor specifice recitării acestuia
N.t. – evident, este vorba despre recitarea acestuia în limba arabă
134
N.t. – este vorba despre alungirea (al-madd) aferentă sunetului anumitor litere şi care, în anumite circumstanţe,
este cerută conform aplicării regulilor de recitare a Nobilului Coran (regulile de tajiwiid)
135
N.t. – adică a aplicăt regulile de tajiwiid, alungând durata în timp a pronunţiei sunetului anumitor litere
136
Conform unui hadith consemnat de Sa'id ibn Mansuur şi catalogat ca fiind autentic de Albani
133

137

N.t. – adică, cel care nu a memorat nimic din Coranul cel Glorios
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(relatat de Tirmidhi)
Cu privire la meritele şi bincuvântările memorării anumitor sure din Coranul cel
Glorios au fost consemnate următoarele:
● Cu privire la memorarea primelor versete din Surat Al-Kahf, s-a relatat că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine a memorat primele zece versete de la începutul Surei Al-Kahf s-a protejat de
Ad-Dajeal."
(relatat de Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi şi Nasa’i)
Fie că Allah să ne adăpostească pe noi şi pe voi de răul acestuia! Amin!
● Referitor la meritele şi binecuvântările Surei Al-Mulk, a spus Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
„Cu adevărat, există în Coran o Surah de 30 de versete 138, care mijloceşte pentru
însoţitorul ei, până ce i se iartă acestuia. 139”
(relatat de Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa’I şi Ibn Majjah)
● Legat de meritele şi beneficiile recitării Versetului Tronului (Ayat Al-Kursi) înainte de
a dormi, a fost relatat de Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă ai mers către locul tău de dormit, recitând Ayat Al-Kursi (Allah, nu există
altă Divinitate în afară de El, Cel Viu, Cel Veşnic…) 140 până la sfârşitul lui, şi, cu adevărat,
nu va înceta să vegheze asupra ta o pavază de la Allah şi nu se apropie de tine Satana, până
ce ajungi dimineaţa.”
(relatat de Bukhari)
● Ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care a citit ultimele două versete din Surat Al-Baqara într-o noapte, îl vor proteja
pe el Îngerii.”
(relatat de Bukhari, Muslim şi alţii)

138

N.t. – cu referire la Surat Al-Mulk
N.t. – în sensul că îi ia apărarea, cere absolvirea lui de pedeapsă pentru cel care a memorat-o
140
N.t. – versetul numărul 255 din Surat Al-Baqara
139
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……
……
...
Fapte
al caror beneficiu se întoarce
asupra celui care le da curs el însusi,
cat si asupra celorlalti,
atat în Viata Lumeasca,
cat si in Viata de Apoi

...
……
……..
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I. Milostiveniile (As-Sadaqa)
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a spus în Coranul cel Glorios:
„Aceia care au făcut milostenie şi acelea care au făcut milostenie I-au dat lui Allah
un împrumut minunat, care li se va întoarce lor înmulţit, şi vor avea ei parte de răsplată
generoasă.” [Coran, 57:8]
Într-un hadith profetic, de asemenea, s-a spus că milostenia este un semn şi o dovadă a
curăţeniei supusului de nimicnicie, avarism şi zgarcenie şi, totodată, un indiciu al încrederii
depline a robului în Promisiunea lui Allah privind întoarcerea a ceea ce el a dat (ca milostenie) şi
recompensarea pentru aceasta în Ziua Judecăţii.
Milostenia (As-Sadaqa) este şi o pavază a robului faţă de Focul Iadului în Ziua Judecăţii.
A spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Feriţi-vă de Foc chiar şi (numai) cu (darea ca milostenie) a unei bucăţi dintr-o
curmală 141.”
140F

(relatat de Bukhari şi Muslim)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine a dat milostenie şi numai o curmală din ceea ce a fost obţinut prin mijloace
bune 142, şi nu primeşte Allah decât ceea ce este bun 143, o primeşte Allah cu Dreapta Sa,
apoi o sporeşte şi o face să crească pentru robul Său, aşa cum îşi îngrijeşte unul dintre voi
mânzul său, până ce ajunge asemenea unui munte.”
14F

142F

(relatat de Bukhari şi Muslim)
Omul se află în umbra milosteniilor sale în Ziua Judecăţii, până ce toţi supuşii lui Allah
sunt socotiţi. Uqbat ibn Amer (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:
„Fiecare om se află în umbra milosteniei sale (pe care a oferit-o), până ce sunt
împărţiţi oamenii 144.”
143F

(relatat de Ahmad şi Hakim şi consemnat ca sahih de către Albani)
De asemenea, cel care oferă milostenia cu sinceritate şi devoţiune se află în umbra Celui
Milostiv alături de Cei Şapte cărora le face umbră Allah cu Umbra Sa în Ziua în care nu există
altă umbră decât Umbra Sa, aşa cum a şi spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!):
„… Şi un bărbat care a făcut o milostenie (atât de) în ascuns, până într-acolo încât
nu a ştiut mâna lui stângă ce a oferit mâna lui dreaptă.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
141

N.t. – în sensul că şi cea mai mică milostenie oferită cu sinceritate este o cale a supusului de a se feri de Focul
Iadului
142
N.t. – prin mijloace curate de procurare a banilor şi a bunurilor, permise şi acceptate din punct de vedere Islamic
(halal)
143
N.t. – halal
144
N.t. – adică până ce sunt judecaţi şi separaţi în funcţie de răsplata meritată de fiecare în parte
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Prin milostenie (sadaqa) este îndepărtată greutatea celui aflat în dificultate şi este făcut să
răzbată cel aflat în suferinţă, şi este ajutat cel aflat la greu, şi i se dă celui aflat în nevoie, şi se
arată generozitate celor nevoiaşi, ca şi înţelegere şi afecţiune faţă de cel sărac şi lipsit de cele
necesare satisfacerii nevoilor sale, şi se ofera cu generozitate ajutor văduvelor şi orfanilor.
Acestea sunt numai câteva dintre numeroasele influenţe benefice ale oferirii de milostenii.
Ca urmare a măreţiei meritelor şi binecuvântărilor sale, i-a fost desemnat de către Allah
celui care oferă milostenie o răsplată, de asemenea, măreaţă si a spus:
„Pilda acelora care dau [din] averea lor pe calea lui Allah este ca pilda grăuntelui
care face şapte spice, şi în fiecare spic sunt o sută de grăunţe, căci Allah înmulţeşte
[răsplata] celui care voieşte El. Allah este Al-'Wasi, Al-'Alim [Cel cu Har Nemărginit şi
Atoateştiutor].” [Coran, 2:261]
Dacă cea mai mică răsplată este a obţine de zece ori mai mult decât ceea ce ai oferit, cea
mai mare poate ajunge şi până la de şapte sute de ori mai mult, şi Allah sporeşte celui căruia El
doreşte de mult mai multe ori, în vastitatea Generozităţii Sale. Pînă şi Îngerii (Pacea lui Allah fie
asupra lor!) se roagă pentru cei care oferă sadaqa, aşa cum a fost relatat de către Abu Hurayrah
(Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus:
„Nu există vreo zi în care supuşii (lui Allah) să ajungă dimineaţa decât coborând (pe
Pământ) doi Îngeri, iar unul dintre ei spune: «O, Allah, răsplăteşte-l pe cel care oferă (în
Numele Tău)» şi celălalt spune: «O, Allah, nimiceşte-l pe cel zgârcit (pe Calea Ta).»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
De asemenea, a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Milostenia nu scade din bunăstarea materială.”
(relatat de Tirmidhi)
Milostenia nu se reduce doar la oferirea a ceea ce este material, ci este mult mai amplă şi
mai vastă decât aceasta. A fost relatat de către Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul
lui Allah (Pacea si binecuvanatarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu plantează vreunul dintre musulmani un vlăstar sau sădeşte vreo plantă şi
mănâncă din ele vreo pasăre sau vreun om sau vreun dobitoc, decât fiindu-i lui
(consemnată) pentru aceasta sadaqa.”
(relatat de Bukhari, Muslim şi Tirmidhi)
Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că unii oameni dintre companionii
Profetului (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupfa sa!) au spus:
„«O, Trimis al lui Allah, neamul celor ce deţin bogăţii au luat toate răsplăţile. Se
roagă ei aşa cum ne rugăm şi noi, şi postesc ei aşa cum postim şi noi, şi oferă ei milostenii
ca urmare a privilegiului că deţin ei averi (şi noi nu putem face aceasta).» A spus (Trimisul
- Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Oare nu v-a facut Allah vouă acelea
din care să oferiţi milostenie?! Cu adevărat, fiecare tasbih este o milostenie; şi fiecare
tahmidah este o milostenie; şi fiecare tahlilah este milostenie; şi a îndemna la ceea ce este
bun este milostenie; şi a opri de la ceea ce este rău este milostenie; şi a îţi satisface nevoile
tale sexuale (cu soţia) este milostenie.» Au spus oamenii: «O, Trimis al lui Allah, oare îşi
satisface vreunul dintre noi poftele lui şi este el recompensat pentru aceasta?» A spus
(Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Vedeţi voi, dacă şi-ar
satisface el nevoile lui prin mijloace nepermise (haram), oare nu i-ar fi (consemnat) lui
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pentru aceasta un păcat? Tot astfel, dacă şi-a satisfăcut el nevoile lui prin mijloace permise,
îi va fi lui răsplătită (aceasta).»”
(relatat de Muslim)
Sa'id ibn Abu Burda a relatat de la tatăl sau, care a relatat de la bunicul său (Allah să fie
mulţumit de ei toţi!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus:
„«Asupra fiecărui musulman (există obligaţia de a oferi) sadaqa (milostenie).» Au
spus oamenii: «O, Profet al lui Allah, şi pentru cel care nu găseşte (din ce sa facă
milostenie)?» A spus (Trimisul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Să
lucrezi cu propriile tale mâini şi să te ajuţo pe tine însuţi şi să dai milostenie (din ceea ce
dobandeşti).» Au spus: «Şi dacă nu găseşte (cum să facă aceasta)?» Li s-a răspuns: «Să îl
ajuţi pe cel aflat în nevoie şi îngreunat de tristeţe.» Au spus: «Şi dacă nu găseşte (cum să o
facă)?» A spus (Profetul Mohammed – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
«Atunci să facă ceea ce este bun şi să oprească de la ceea ce este rău, căci cu adevărat
aceasta îi este lui sadaqa.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

II. Meritele şi binecuvântările oferirii de alimente
(în general) şi a mâncării cu care cel care posteşte
să încheie Postul (în special)
A

oferi de mâncare celorlalţi se numără printre calităţile supuşilor lui Allah cei
dreptcredincioşi şi pioşi, aşa cum a fost consemnat şi in Cartea lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Noi vă hrănim pentru a dobândi Faţa lui Allah 145 şi nu voim de la voi nici răsplată,
nici mulţumire!” [Coran, 76:8]
14F

Este totodata unul dintre motivele pătrunderii în Paradis. Abdullah ibn As-Salam (Allah
să fie mulţumit de el!) a relatat:
„Atunci când a venit Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!), s-au îngrămădit oamenii (să îl vadă) şi eram şi eu printre cei care se
îngrămădiseră şi, când s-a ivit faţa sa, am ştiut că aceasta nu este faţa unui mincinos. Şi a
fost primul lucru pe care l-am auzit spunându-l: «Răspândiţi as-sallam (salutul de pace)146,
oferiţi mâncare 147, păstraţi legături cordiale cu rudele de sânge, faceţi Rugăciunea în timp
ce (alţi) oameni dorm, (şi astfel) veţi intra în Paradis bi-s-sallam 148».”
145F

146F

147F

(relatat de Tirmidhi, Ahmad şi Ibn Majjah)
Cu adevărat, în zilele noastre observăm răspândirea acestei practici a hrănirii oamenilor şi
în proiectele de oferire a mâncării necesare pentru încheierea Postului, mai ales celor novoiaşi
dintre cei care postesc.
145

N.t. – în sensul de pentru a dobândi „Mulţumirea lui Allah”, de dragul lui Allah
N.t. – adică salutaţi-vă între voi cu salutul Islamic – As Sallam aleykum!– Pace vouă!
147
N.t. – oferiţi mâncare, în special, celor sărmani şi nevoişi
148
N.t. – bi-s-sallam – în pace şi în siguranţă, adică fără a avea a vă teme
146
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● Meritele şi binecuvântările oferirii mâncării necesare pentru încheierea
Postului celui care posteşte
În virtutea compasiunii arătate de musulmani unii altora şi a interesului pentru nevoile
celuilalt, este o obligaţie a fiecărui musulman să privească la situaţia celorlalţi fraţi ai săi care
postesc – oare găsesc ei cele necesare pentru a se hrăni la încheierea Postului lor sau nu?
În aceste zile, îi putem vedea noi pe numeroşi dintre fraţii noştri musulmani din ţările
sărace care nu gasesc hrana cu care să închidă Postul şi pentru aceasta s-au constituit şi
organizaţii, ca şi comitete Islamice care întind o mână de ajutor pentru susţinerea fraţilor noştri
aflaţi în nevoie şi au fost instiutite numeroase proiecte pentru oferirea hranei necesare încheierii
Postului. În acest sens, i-a incitat şi Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) pe companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) şi pe musulmani, în general, întru a
da curs acestor fapte măreţe şi binecuvântate şi a chemat la aceasta prin cuvintele sale:
„Cel care a dat hrana necesară încheierii Postului sau cuiva care ţine Post, va avea
el o răsplată asemenea lui 149, fără ca (aceasta) să scadă cu ceva din răsplata celui care
posteşte.”
(relatat de Tirmidhi şi Ibn Majjah)
Aceasta se referea, în general, atât la Postul obligatoriu 150, cât şi la cel voluntar
(neobligatoriu), şi, de asemenea, răsplata va fi obţinută indiferent dacă ceea ce a fost oferit a fost
o înghiţitură de apă, o curmală sau cele mai gustoase mâncăruri.
Este plăcut (preferabil) ca cel care îşi încheie Postul din mâncarea oferită de anumiţi
oameni să se roage pentru cei care l-au invitat, aşa cum a fost relatat de către Abdullah ibn
Zabiyr (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) şi-a încheiat Postul din mâncarea la care fusese invitat de către unul dintre
companionii săi (Allah să fie mulţumit de el!), apoi a spus:
„Au încheiat Postul lor (mâncănd) la voi cei care au postit şi au mâncat mâncarea
voastră cei pioşi, şi au transmis salutări asupra voastră Îngerii.151”
(relatat de Ibn Majjah)

III. Părinţii dreptcredincioşi
Cu siguranţă, este evident faptul că, în mod obişnuit, credinţa şi conduita dreaptă a
mamei şi a tatălui au o puternică influenţă şi asupra copiilor, pentru că de la ei absorb aceştia
călităţile bune şi lăudabile, precum şi un caracter bun şi drept, ca şi firea plăcută şi agreabilă.
Tot astfel, părinţii au o mare influenţă asupra fericirii copilului lor, atât în această Viaţă
Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi, căci, dacă l-au crescut ei întru supunere faţă de Allah, va fi el
izbânditor atât în această Viaţă Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi, iar dacă îl vor creşte pe el în
149

N.t. – adică asemenea celui care posteşte
N.t. – prescris pentru a fi împlinit an de an în luna Ramadan (a noua lună a Calendarului Islamic) fiecărui
musulman aflat în deplinătatea facultăţilor mintale şi care a ajuns la vârsta pubertăţii
151
N.t. – în sensul că v-aţi primit voi răsplata voastră pentru oferirea hranei necesare încheierii Postului pentru cei
care au postit
150
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nesupunere faţă de Allah şi necredinţă, va avea el parte de greutate şi suferinţă, atât în Viaţa
Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi.
A fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Fiecare copil se naşte cu starea naturală de fitrah (musulman), însă părinţii lui îl fac
pe el să fie iudeu, creştin sau zoroastru.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
De asemenea, dintre cele de care fiul poate beneficia de pe urma unei credinţe şi conduite
drepte a părinţilor săi şi constiutuirea acestui fapt ca motiv al ridicării lor în Paradis şi a înălţării
rangurilor lor în el. În Coranul cel Glorios, găsim:
„Aceia care cred şi pe care scoborâtorii lor îi urmează întru credinţă, pe aceia îi
vom face să fie laolaltă cu scoborâtorii lor şi nu le vom micşora întru nimic faptele lor.”
[Coran, 52:21]
De asemenea, părinţii dreptcredincioşi pot fi un motiv pentru bunăstarea copiilor lor şi în
această Viaţă Lumească, aşa cum a fost amintit de către Allah Preaînaltul în Sura Al-Kahf
despre cei doi orfani la care Allah a făcut sa ajungă Profetul Khidar (Pacea lui Allah fie asupra
sa!) şi să întărească pentru ei un zid ce stătea să se prăbuşească, pentru ca acesta să păzescă
averea lor, şi aceasta datorită credinţei drepte a părinţilor lor, sau aşa cum a fost menţionat în alte
consemnări datorită strabunului lor din a şaptea generaţie, care fusese un dreptcredincios 152,
atunci când a spus Allah Al-Ahad (Unicul):
„În ce priveşte peretele, el aparţinea la doi copii orfani din acest oraş, iar sub el se
afla o comoară pentru ei. Tatăl lor a fost un om cuvios şi Domnul tău a voit ca atunci când
ei vor ajunge la vârsta bărbăţei să-şi scoată comoara lor [ei înşişi], ca Milă de la Domnul
tău.” [Coran, 18:82]
Pentru aceasta, ia aminte, dragul meu frate, întru a te îndrepta atât pe tine însuţi, cât şi pe
soţia ta, pentru a ajunge la îndreptarea familiei tale şi a dobândi voi toţi bunăstarea atât în Viaţa
Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi.

IV. Fapte a căror răsplată continuă să se răsfrângă
asupra celui decedat, chiar şi după moartea
acestuia
1. Un fiu dreptcredincios
Cu adevărat, cea mai măreaţă dintre binecuvântările pe care Allah Al-Ahad (Unicul) le-a
răsfrâns asupra unui om este şi aceea de a îl înzestra pe el cu urmaşi dreptcredincioşi şi pioşi;
care să îl sprijine în supunerea faţă de Domnul său şi să manifeste faţă de el buna-voinţă şi
supunere şi bunătate, şi să îi fie lui un motiv pentru ridicarea rangului său în Paradis. Abu
Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus:
152

N.a. – conform interpretărilor sensurilor şi semnificaţiilor Coranului cel Glorios de Ibn Kathir, privitor la versetul
în cauză
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„Cu adevărat, Allah Azza-uua-geall creşte rangul unuia dintre supuşii Săi
dreptcredincioşi în Paradis şi spune (acesta): «O, Doamne, de unde (mi se cuvine mie)
aceasta?» Şi spune (Allah): «Din cererea de iertare a fiului tău pentru tine.»”
(relatat de Bukhari)
Într-adevăr, i-a caracterizat Allah pe cei dreptcredincioşi în Crtea Sa, cum că ei au:
„-.. grădinile Edenului, în care vor intra laolaltă cu [toţi] aceia care au fost evlavioşi,
dintre părinţii, soţii şi copiii lor, iar Îngerii vor intra la ei prin toate porţile.” [Coran,
13:23]
Dintre rugile Îngerilor (Pacea lui Allah fie asupra lor!) pentru cei dreptcredincioşi este şi
aceea de a îi urma părinţii dreptcredincioşi pe copiii lor dintre cei pioşi în Paradis, şi a spus Allah
Al-'Alaa (Preaînaltul) că aceştia au spus:
„... Doamne! Tu Îţi întinzi peste toate lucrurile îndurarea şi ştiinţa Ta. Deci, iartă-i
pe cei care Îţi cer iertare, se căiesc şi urmează Calea Ta şi păzeşte-i de chinul Iadului, ~
Doamne! Şi fă-i pe ei să intre în grădinile Edenului, pe care Tu le-ai promis, ca şi pe cei
care au fost evlavioşi dintre părinţii lor, soţiile lor şi urmaşii lor, căci Tu eşti Al-'Aziz, AlHakim [Cel Puternic şi Înţelept].” [coran, 40:7-8]
Tot astfel, a menţionat nobilul nostru Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!), cum că dintre faptele a căror răsplată continuă a se răsfrânge asupra unui dreptcredincios
chiar şi după moartea acestuia – ruga pentru el a unui fiu dreptcredincios. Abu Hurayrah (Allah
să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„Dacă a murit un om, s-au încheiat (toate) faptele sale, în afară de trei (fapte): o
milostenie care se perpetuează 153, o învăţătură care este încă folositoare şi un fiu
dreptcredincios care se roagă pentru el.”
152F

(relatat de Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi şi Nasa’i)

2. O învăţătură folositoare
Printre meritele şi beneficiile cunoaşterii, răspândirii şi predării acesteia se numără şi
acela că prin ea este călăuzit cel rătăcit şi se trezeşte datorită ei cel nepăsător, şi cel care se
străduieşte (pe Calea lui Allah) îşi sporeşte prin ea straduinţa sa, şi prin ea capătă lumina
ignorantul aflat în întunericul neştiinţei, şi ea este moştenirea lăsată de Profeţi (Pacea lui Allah
fie asupra lor!). Abu Darda' (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:
„Cine a mers pe un drum căutând ştiinţa, i-a netezit Allah lui un drum către Rai; şi,
cu adevărat, Îngerii îşi întind aripile pentru cei care caută ştiinţa, în semn de acceptatre (şi
mulţumire faţă de) cele pe care le înfăptuiesc; şi, cu adevărat, toate cer iertare pentru un
învăţat, până şi balenele din apă; şi întâietatea celui învăţat asupra celui care se supune154
este ca întâietatea Lunii faţă de celelalte planete; şi, cu adevărat, învăţaţii sunt moştenitorii
Profeţilor; şi, cu adevărat, Profeţii nu lasă ca moştenire dinari şi nici dirhami, ci lasă ca
moştenire învăţătura, şi cine a luat (această învăţătură), cu adevărat a avut el o parte
roditoare.”
153F

153

N.t. - de care se beneficiaza incă
N.t.- probabil că sensul este acela de cel care doar se supune, fara a căuta in mod explicit ştiinta religioasa, si
Allah ştie cel mai bine!
154
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(relatat de Abu Dawud şi Ibn Majjah)
Ştiinţa la care se face referire în acest caz este, cu siguranţă, cea religioasă.
Ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «L-a făcut Allah să strălucească pe un bărbat care a auzit de la noi ceva şi l-a
transmis (întocmai) aşa cum l-a auzit, (pentru că) mulţi dintre cei care transmit (cu
înţelegere) sunt mai cuprinzători decât cei care (doar) au auzit.»”
(relatat de Tirmidhi şi Ibn Majjah)
Mu'auiyah ibn Abu Sufiyan (Allah să fie mulţumit de eli!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea si binecuvanatarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Acela căruia Allah îi doreşte binele, îl învaţă pe el Religia.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Învăţaţii ocupă o poziţie privilegiată în faţa lui Allah, aşa cum găsim în Coranul cel
Glorios:
„… şi Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi şi pe aceia
cărora li s-a dat ştiinţa, căci Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi!” [Coran, 58:11]
Dintre mijloacele de răspândire a cunoaşterii amintim: cărţile, pliantele, broşurile,
suporturile electornice (casete, CD etc), internetul, întâlnirile ştiinţifice, televiziunea şi posturile
de televiziune, revistele, ziarele, construirea de şcoli şi institute Islamice.
În privinţa acestor mijloace de răspândire a cunoaşterii, răsplata obţinută este în funcţie
de participarea efectivă a fiecăruia, fie prin scris, fie prin răspândire, fie prin distribuţie, fie prin
susţinerea fianciară.
Dintre posibilele forme ale unei învăţături folositoare, şi predarea Coranului şi a ştiinţelor
acestuia, predarea ştiinţei Sunnah şi a hadith-urilor, ca şi a Jurisprudenţei Islamice şi a actelor de
adorare, şi, de asemenea, predarea ştiinţelor ajutătoare, precum limba arabă şi gramatica acesteia,
sau orice altă ştiinţă care poate fi utilă musulmanilor în Religia şi convieţuirea lor. Nu există
îndoială că ştiinţa religioasă este cea care cere cel mai mare efort întru a fi învăţată şi predate mai
departe altora.

3. Milostenia care se perpetuează
Sadaqa jariyah (milostenia care se perpetuează) este acea milostenie care oferiră folosinţă
pentru oameni şi care se perpetuează, şi, pentru aceasta, şi răsplata pentru ea se perpetuează şi se
repetă, persistând perpetuarea, repetarea şi sporirea acestei răsplăţi, atât cât persistă folosul
respectivei milostenii pentru oameni.
Dintre faptele ce pot fi considerate că fiind sadaqa jariyah şi care, Laudă lui Allah, au
sporit în zilele noastre, se numară şi: construirea moscheilor, apa de băut oferită pe drumurile
publice, sădirea pomilor, construirea de bunuri religioase şi instituirea de cursuri de reabilitare
profesională în ţările sărace. Ultimele dintre acestea pot fi considerate şi cele mai bune forme de
milostenie, având în vedere persistenţa oferirii unui venit financiar continuu şi învăţării unor
meserii utile de care beneficiază un mare număr dintre cei nevoiaşi şi a fost menţionat mai
înainte meritele şi beneficiile milosteniei în toate formele sale.
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● Construirea de moschei
Preafericit este cel care face bine şi persistă întru aceasta, căci aceasta este o minunată
ocazie pe care a întâlnit-o el!
A spus Jaber ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!):
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Celui care i-a construit lui Allah o moschee (fie numai) cât şi cuibul unui
porumbel (pentru oul său) 155 i-a construit lui Allah o casă în Paradis.»”
154F

(relatat de Ibn Majjah şi Ahmad)
Uthman (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Oricine a construit o moschee pentru Allah, inteţionând prin aceasta
Mulţumirea lui Allah, i-a construit Allah lui o casă asemenea ei în Paradis.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
I-a lăudat Allah şi i-a elogiat pe aceia dintre supuşii Săi care contribuie la constuirea
caselor Sale (moscheile) şi i-a caracterizat prin atributul credinţei atunci când a spus:
„... întreţin moscheile lui Allah doar aceia care cred în Allah şi în Ziua de Apoi,
împlinesc Rugăciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat] şi nu se tem decât de Allah. Poate
că aceia vor fi dintre cei bine călăuziti!” [Coran, 9:18]
Construirea moscheilor se poate manifesta în două sensuri diferite şi Allah ştie care dintre
ele este cea mai buna: pe de-o parte, construirea fizică, efectivă a acestora şi renovarea,
restaurarea şi reconsolidarea acestora, iar pe de altă parte, împlinirea Rugăciunilor în ele şi
îngrijirea şi curăţarea lor şi oferirea mijloacelor materiale şi financiare necesare acestora, ca şi
prin întâlnirile pentru Pomenirea lui Allah sau pentru recitarea Coranului:
„... în case care a îngăduit Allah să fie înălţate şi în care este pomenit Numele Său.
În ele Îi aduc Lui laudă dimineaţa şi seara ~ Bărbaţi pe care nici negoţul, nici marfa nu-i
împiedică de la Pomenirea lui Allah, de la împlinirea Rugăciunii [As-Salat] şi de la
achitarea Daniei [Az-Zakat], care se tem de o Zi când inimile şi privirile vor fi tulburate.”
[Coran, 24:36-37]

V. A le zâmbi celorlalţi
155

N.t. – această completare există doar în consemnarea făcută de Ahmad
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Jaber ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, din facerea de bine este (şi) a îl întâmpina pe fratele tău (în Islam) cu
un chip zâmbitor şi a turna din plinul tău în vasul fratelui tău.”
(relatat de Tirmidhi)
Abu Darda (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântrea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„A îi zâmbi fratelui tău (în Islam) este milostenie!”
(relatat de Bukhari)
Zâmbetul izvorăşte din iubirea şi afecţiunea ta faţă de fratele tău în Islam şi îl fericeşte pe
el şi îl face să simtă confort, linişte şi siguranţă în ceea ce te priveşte; şi, astfel, vom putea deveni
noi devotaţi şi iubitori unii altora, uniţi trup şi suflet, ca o singură inimă într-un singur trup, şi
vom putea fi astfel cu adevărat aşa cum ne-a descris pe noi Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în relatarea lui Nu'man ibn Bashiyr (Allah să fie
mulţumit de el!) când a spus:
„Musulmanii, ca urmare a armoniei, a milei şi a afecţiunii dintre ei, sunt asemenea
unui trup unitar, )în) care unul se sprijină pe celălat - dacă a suferit vreuna dintre părţile
lui, au fost afectate împreună cu el totate celelalte părţi prin insomnie şi febră.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

VI.A oferi daruri
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă aş fi invitat (la masă, chiar şi numai) la piciorul din faţă sau din spate (al unei
oi) aş răspunde (invitaţiei); şi dacă mi s-ar da în dar (chiar şi numai) piciorul din faţă sau din
spate (al unei oi) (l-)aş accepta.”
(relatat de Bukhari şi Nasa’i)
Făcea parte dintre obiceiurile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
acela de a accepta cadourile primite, indiferent în ce ar fi constat ele şi nerefuzarea lor decât în
virtutea anumitor motive.
As-Sa'ab ibn Jathamah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„I-am daruit Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
o zebră şi mi-a trimis-o el înapoi. Şi când a văzut ce era pe faţa mea (din supărare) a spus:
«Cu adevărat, nu am refuzat-o de la tine, decât pentru că suntem noi în starea de
Ihram. 156»”
156

N.t. – Ihram – starea în care se află cel care efectuează Pelerinajul la Kaba’ah, şi în care îi sunt interzise anumite
acte, printre care şi sacrificarea animalelor
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(relatat de Muslim şi Ahmad)
Cu adevărat, s-a spus şi: „Faceţi-vă daruri, (ca să) sporiţi iubirea dintre voi.”
Printr-un cadou, te apropii tu de inima fratelui tău musulman şi atragi iubirea sa, şi alungi
din pieptul său răutatea şi ranchiuna. Şi cadourile pot fie ele oferite între fraţi, vecini şi
prieteni…
Aishah (Allah să fie mulţumit de ea) dorea odată să dăruiască ceva unora dintre vecinii
săi şi a întrebat ea la care dintre ei sa îl trimită:
„Am spus: «O, Trimis al lui Allah, cu adevărat, am eu doi vecini, aşadar, căruia dintre ei
ar trebui să îi fac un dar?» A spus (Trimisul lui Allah– Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!): «Celui a cărui uşă este cea mai apropiată de tine.»”
(relatat de Bukhari)

VII. Drepturile unui musulman asupra fratelui său
musulman
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Drepturile unui musulman asupra fratelui său (musulman) sunt îin număr de)
cinci: răspunsul la salut, vizitarea celui bolnav, însoţirea cortegiului funerar, răspunsul la
(ruga rostită dupa) strănut 157 şi acceptarea invitaţiilor.”
(relatat de Bukhari)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!), într-o altă relatare, a spus că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Drepturile unui musulman asupra fratelui său (musulman) sunt (în număr de)
şase: dacă l-a întâlnit să îl salute, şi dacă îl invită să răspundă invitaţiei, şi dacă i-a cerut
sfatul să îl sfătuiască pe el, şi dacă a strănutat şi l-a lăudat pe Allah să răspundă rugii sale,
şi dacă s-a îmbolnăvit să îl viziteze, şi dacă a murit, să urmeze cortegiul lui funerar.”
(relatat de Muslim)

1. Emiterea salutului şi răspunsul la el
As-Salam (Dătătorul de pace) este si unul dintre preafrumoasele şi absolutele Nume ale
lui Allah:
157

N.t. – este din urmarea exemplului Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!) ca,
atunci când cineva strănută, să spună Alhamdulillah– Laudă lui Allah!, iar cel care îl aude spunând aceasta să îi
răspundă Yarhamukallah – Allah să aiba milă de tine! – şi acesta este şi răspunsul la care se referă textul hadit-ului,
iar după aceea, cel care a strănutat va replica spunând: Yahdikum wa yahdikum Allah uua yaslah baalakum. – Allah
să te călauzească şi să îndrepte gândurile tale!
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„El este Allah, afară de care nu este alt Dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel
Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu'min],
Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt
[Al- Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi.” [Coran,
59:23]
Salutul cu „Pace ţie!” între musulmani este şi una dintre cauzele răspândirii iubirii dintre
musulmani, şi totodată a intrării în Paradis. Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Jur pe Cel în mâna căruia se află sufletul meu 158 că nu veţi intra voi în Paradis
până ce nu veţi crede, şi nu veţi crede (voi, musulmanii), până ce nu vă veţi iubi unii pe
alţii; şi oare să nu vă îndrum eu pe voi spre aceea pe care, dacă aţi făcut-o, v-aţi iubit intre
voi?! – Răspândiţi salutul (Islamic) între voi!”
(relatat de Muslim, Tirmidhi şi Ibn Majjah)
„Pace vouă!” este şi salutul neamului Raiului, aşa cum a spus Allah Al-'Alaa
(Preaînaltul):
„Salutul lor în ziua când Îl vor întâlni va fi «Pace!», iar El le-a pregătit lor o
răsplată generoasă.” [Coran, 33:44]
De asemenea, cu „Pace vouă!” îi întâmpină şi Îngerii (Pacea lui Allah die asupra lor!) pe
dreptcredincioşi la Porţile Raiului, după cum găsim scris în Coranul cel Glorios:
„Şi vor fi conduşi cei care au fost cu frică de Domnul lor spre Rai, în cete, iar când
vor ajunge la el, li se vor deschide porţile lui şi le vor zice păzitorii lui: «Pace asupra
voastră! Voi aţi fost buni, intraţi pentru a fi în veci sălăşluitori în el!»” [Coran, 39:73]
S-a spus despre Îngerii care vin la dreptcredincioşii aflaţi în Paradis (Pacea lui Allah fie
asupra lor!):
„... grădinile Edenului, în care vor intra laolaltă cu [toţi] aceia care au fost evlavioşi,
dintre părinţii, soţii şi copiii lor, iar Îngerii vor intra la ei prin toate porţile [zicând]: «Pace
vouă! Pentru că aţi fost statornici. Şi ce bună este răsplata Casei [Veşnice]!” [Coran, 13:2324]
În privinţa răspunsului la salutul Islamic, ni s-a prescris nouă să răspundem cu un salut
asemenea celui cu care suntem salutaţi sau cu unul mai bun decât el:
„Dacă vi se dă bineţe, răspundeţi cu bineţe încă şi mai frumos sau [cel puţin]
răspundeţi! Allah este Al-Hasib [ Atoatesocotitor].” [Coran, 4:86]

2. Răspunsul la ruga spusă după strănut
Abu Musa Al-'Ash'ariy (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă a strănutat vreunul dintre voi şi L-a lăudat pe Allah, răspundeţi-i voi şi dacă
nu L-a lăudat pe Allah, nu îi răspundeţi.”
(relatat de Muslim)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
158

N.t. – adică „Jur pe Allah!”
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„Dacă a strănutat vreunul dintre voi, să spună Alhamdulillah! (Laudă lui Allah!) şi
să îi răspundă lui fratele lui (musulman) sau însoţitorul lui YarhamukAllah! (Allah să aibă
milă de tine!); şi dacă i s-a spus lui YarhamukAllah!, să raspunda el: Yahdikum wa
yahdikum Allah waa yaslah balakum. (Allah să vă călauzească şi să îndrepte gândurile
voastre.”
(relatat de Tirmidhi)
Prin aceasta, beneficiază fiecare, atât cel care a strănutat, cât şi cel care răspunde la ruga
sa de după strănut de binecuvântarile acestor rugi. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) obişnuia ca atunci când strănuta să îşi acopere faţa cu mâna sau cu o
parte din haina sa şi să micşoreze prin aceasta sunetul emis de strănut. 159
158F

3. Vizitarea celui bolnav
Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Nu l-a vizitat un musulman pe un alt musulman (bolnav) în zori de zi, decât
(neîncetând) să se roage pentru el şaptezeci de mii de Îngeri, până ce înserează; şi nu l-a
vizitat pe înserat, decât (neîncetând) să se roage pentru el şaptezeci de mii de Îngeri, pînă
ce ajunge dimineaţa, şi el va avea (pentru aceasta, partea sa de) fructe coapte, în Rai.”
(relatat de Tirmidhi)
Thuuban (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea si
binecuvnatarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care vizitează un bolnav, nu încetează a se afla într-una dintre Grădinile
Paradisului, până ce se întoarce.”
(relatat de Muslim)
Într-o altă relatare s-a spus:
„Cel care îl vizitează pe fratele său (musulman)…”

4. Însoţirea cortegiului funerar
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«Cel care a însoţit cortegiul funerar al unui musulman cu credinţă şi sperând la
răsplata sa şi a participat la Rugăciunea deîinmormantare şi la îngroparea celui decedat, se
întoarce el cu o răsplată cât doi Qiyrat, fiecare Qiyrat asemenea muntelui Uhud, şi cine a
participat la Rugăciunea funerară, apoi s-a întors fără a participa la înmormântare, se
vaîintoarce el cu o răsplată asemenea unui Qiyrat.» După ce a auzit aceasta, Abdullah ibn
Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: «Cu adevărat, ne-au scăpat nouă mulţi dintre
Qiyrat.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

159

Conform unui hadith autentic consemnat de Tirmidhi
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6. A-l face să izbândească întru dreptate
A fost relatat de către Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«Fă-l pe fratele tău (musulman) să izbândescă nedrept sau nedreptăţit (fiind el).»,
la care un barbat a spus: «O, Trimis al lui Allah, să îl fac pe el să izbândească dacă este
nedreptăţit (am înţeles), dar, vezi tu, dacă el este cel nedrept, cum să îl fac eu să
izbândească?» (Trimisul - Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Îl
previi şi îl opreşti tu pe el de la nedreptate, şi, cu adevărat, (întru) aceasta este izbânda
lui.»”
(relatat de Bukhari şi Tirmidhi)
Acest hadith ne evidenţiază cum că izbândirea întru adevăr este de două tipuri:
Prima dintre ele este a-l face izbânditor pe cel nedreptăţit, fiindu-i alături în confruntarea
sa cu cel care îl nedreptăţeşte atât cât îţi stă în putere şi ajutorarea lui până ce îşi recuperează
dreptul (de care a fost privat), fie direct – implicându-te personal, fie financiar, fie rugându-te
pentru el şi pentru acestea răsplata este măreaţă.
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah este în ajutorul robului Său atâta vreme cât robul este în ajutorul fratelui
său (musulman).”
(relatat de Muslim)
De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Şi cine a îndepărtat de la un musulman o greutate (sau o suferinţă) dintre
greutăţile (şi suferinţele) acestei Vieţi Lumeşti, a îndepărtat Allah de el o greutate (şi o
suferinţă) dintre greutăţile (şi suferinţele) Zilei de Apoi.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Ajutorul său poate fi un ajutor personal, cu propria persoană, prin prestigiul său, sau prin
relaţiile sale, sau prin apărarea proprietăţii acestuia sau al protecţiei sale; sau poate fi un ajutor
financiar, întinzându-i lui o mînă de ajutor prin susţinerea materială şi prin milosteniile oferite
pentru a îl întări pe el în încercarea lui; sau prin a te ruga în ascuns pentru el, şi pentru izbândirea
lui, şi întărirea lui, şi îndepărtarea suferinţei lui, şi îndepartarea neliniştilor lui.
Referitor, în mod special, la ruga unui musulman pentru fratele său musulman, a fost
relatat de Abu Darda (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus:
„Nu este vreun supus musulman care să se roage în ascuns pentru fratele său
(musulman) fără ca Îngerii să spună: «Şi ţie asemenea!»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
A doua situaţie prin care un musulman îl poate ajuta pe fratele său musulman şi îl poate
face să izbândească este atunci când acesta este cel nedrept, prin aceea că îl opreşte de la
nedreptatea sa şi îl întoarce de la ea şi se opune lui şi se roagă pentru călăuzirea şi îndreptarea
lui. În aceasta este o izbândă şi o victorie pentru întreaga societate şi o îndepartare a
stricăciunilor, chiar şi dacă aceasta ar însemna lupta împotriva acestuia până la renunţarea
definitivă la injustiţiile şi agresiunile lui. A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel
Sfânt:
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„Şi dacă două cete de dreptcredincioşi se ceartă între ele, voi împăcăţi-le! Dacă una
dintre ele este nedreaptă cu cealaltă, atunci luptaţi împotriva celei care este nedreaptă
până ce ea se întoarce la porunca lui Allah, iar când se întoarce, atunci împăcăţi-le pe ele
cu dreptate şi fiţi nepărtinitori, fiindcă Allah îi iubeşte pe cei drepţi.” [Coran, 49:9]
Aceasta este şi o distrugere a stricăciunii şi o răspândire a justeţii şi a egalităţii între
membrii societăţii şi răspândirea liniştii şi siguranţei între oameni, întru accea că nu îl va mai
agresa cel puternic pe cel slab.
În lumina acestor prescripţii Islamice, a schiţat si Abu Bakr As-Siddiq (Allah să fie
mulţumit de el!) o strategie a conducătorului de a coordona relaţiile cu musulmanii aflaţi sub
orânduirea sa în privinţa ajutorului şi a izbândirii acestora, atunci când a spus:
„Cel puternic este slab pentru mine, până când ce am luat dreptul oamenilor de la el; iar
cel slab este puternic pentru mine, până ce i-am restituit lui dreptul lui.”

VIII. Îndepărtarea a ceva dăunator şi curăţenia
musulmanului
Abu Malik Al-'Ash'ariy (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Curăţenia este jumătate din credinţă...”
(relatat de Muslim)
Purificarea este, în acelaşi timp curăţenie, fiecăreia dintre acestea alocându-i-se un loc de
cinste din punctul de vedere al Islamului; iar îndepărtarea de pe un drum public a ceva ce poate fi
dăunător este cea mai mică dintre ramurile credinţei.
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Credinţa este împărţită în şaptezeci de ramuri, cea mai bună dintre ele este
formula «Laa ilaha illa Allah – Nu există altă Divinitate în afară de Allah», iar cea mai
mică dintre ele este îndepărtarea a ceva dăunător de pe un drum public.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
A fost, de asemena, relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, am văzut eu un om desfătându-se în Paradis datorită (răsplăţii
dobândite pentru) un copac pe care l-a tăiat din mijlocul drumului şi care le dăuna
oamenilor.”
(relatat de Muslim)
Tot de la Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) s-a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„În timp ce mergea pe drum, un om a găsit o creangă cu spini pe care a îndepărtat-o
(din drum) şi Allah a fost mulţumit de el şi i-a iertat lui (păcatele).”
(relatat de Bukhari, Muslim şi Tirmidhi)
73

CEA MAI BUNĂ PROVIZIE PENTRU ZIUA JUDECĂŢII

IX. A îi oferi fratelui tău timpul necesar pentru
restituirea datoriei celui capabil de a face aceasta
şi a arăta indulgenţă pentru cel aflat în
imposibilitatea de a o plăti
Abu

Qatada Al-'Ansari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care ar fi fericit să îl salveze Allah de o îngreunare a Zilei de Apoi, să ofere el o
amânare pentru cel îngreunat (şi aflat în imposibilitatea de a onora restituirea unui
împrumut) sau să anuleze obligaţia lui de a plăti.”
(relatat de Muslim)
Asemenea este şi hadith-ul despre acel om care arăta indulgenţă oamenilor, despre care a
spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
„Era un om care dădea împrumuturi oamenilor şi (obişnuia să) îi spună servitorului
său: «Dacă ai mers la (vreunul) care se află într-o situaţie grea (şi care este în
imposibilitatea de a plăti), arată indulgenţă faţă de el, poate că Allah va arăta indulgenţă
faţă de noi!» Şi l-a întâlnit (el) pe Allah, arătând indulgenţă faţă de el.”
(relatat de Muslim)
Hudzeifah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Au luat Îngerii sufletul unui om dintre cei care au fost înaintea voastră şi au spus:
«Oare ai făcut ceva din ceea ce este bun?» A spus: «Nu.» Au spus: «Gândeşte-te bine!» A
spus omul: «Obişnuiam să dau împrumuturi oamenilor şi să cer servitorilor mei să acorde
timpul necesar celor aflaţi într-o situaţie grea (şi în imposibilitatea de a plăti) şi să arate
îndurare celor capabili de a plăti (ulterior).» A spus (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!): «Le-a spus Allah (Îngerilor): „Arătaţi îndurare faţă de el!”»”
(relatat de Muslim)

X. A chema oamenii pe Calea lui Allah (dawah)
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Allah Al-Ahad (Unicul) a spus în Coranul cel Nobil:
„Şi cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârseşte
fapte bune şi zice: «Eu sunt dintre musulmani»?” [Coran, 41:33]
A chema oamenii pe Calea lui Allah este o faptă măreaţă, cu un ţel uriaş şi obligatorie
pentru fiecare musulman, dar pe care, din păcate, mulţi dintre musulmanii zilelor noastre o
igmoră. Acest fapt este măreaţa poartă a călăuzirii oamenilor către credinţa cea adevărată şi a
ajungerii Religiei Islamului în toate colţurile lumii.
Dawah nu îi vizează numai pe nemusulmani pentru călauzirea lor către Islam şi atât, ci,
mai mult, presupune şi chemarea musulmanilor însişi la adoptarea drumului, a „manhaji-ului”,
corect al Islamului şi la îndrumarea unora dintre ei către lăsarea de-o parte a inovaţiilor şi a
devierilor şi deformărilor politeiste.
Avem noi în Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) un
model exemplar al modalităţii de a chema la Islam. A chemat el poporul său la delăsarea de
politeism şi la adorarea lui Allah Unicul, când a făcut o înţelegere cu cei din neamul Quraish la
Hudaybyah, prin care i se va permite lui a chema triburile şi ţările învecinate Peninsulei Arabe la
acea vreme, la Islam.
Aşadar, a trimis mesageri care să vestească în numele lui invitaţia la adevăr
conducătorilor ţărilor şi căpeteniilor de triburi, şi făcea întotdeauna aceasta Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu bunătate şi blândeţe, asemenea îndemnului
Preaslăvitului şi Preaîanltului:
„Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei
cum e mai frumos! Domnul tău este mai Bineştiutor al acelora care s-au abătut de la calea
Sa şi El este mai Bineştiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” [Coran, 16:125]
Apoi, dupa moartea sa, au străbătut companionii săi drumul pe care el îl începuse, până
ce Islamul a ajuns în toate colţurile lumii, iar lumina sa a strălucit secole de-a lungul timpului
asupra umanităţii, urmand Cuvântul Preaînaltului:
„Spune: «Aceasta este calea mea! Eu chem la Allah, eu şi cei care m-au urmat,
bizuindu-ne pe dovada limpede! Mărire lui Allah! Iar eu nu sunt dintre politeişti!” [Coran,
12:108]
În vremurile noastre însă, s-a instaurat tot mai mult ignoranţa şi neştiinţa în multe dintre
ţările musulmane, fără a mai aminti de lipsa cunoaşterii Islamului şi, mai mult, deformarea lui în
faţa nemusulmanilor din Est sau din Vest. Pentru aceasta, este o obligaţie a fiecărui musulman
care are posibilitatea – fie spiritual, printr-o idee, fie prin support material, să ajute la răspândirea
Islamului şi să îşi alăture contribuţia sa în domeniul binecuvântat al invitaţiei oamenilor la Islam.
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XI. Îndrumarea unei persoane către Islam şi
Sunnah autentică
Dintre semnele directe ale chemării la credinţa în Allah Al-Ahad (Unicul) şi călăuzirea

oamenilor către Islam - şi ce fericit este acela pe care Allah l-a binecuvântat şi l-a făcut un
instrument pentru călăuzirea creaţiilor Sale – sunt cele pe care I le-a spus Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) lui Ali (Allah să fie mulţumit de el!) atunci
când se îndreapta spre expediţia de la Khibiyr:
„A călăuzi Allah prin tine chiar şi un singur om este mai bun (pentru tine ca
răsplată) decât o turmă întregă de cămile roşii.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Ceea ce se doreşte a fi transmis este tocmai aceea de a nu fi interesul tău principal prăzile
şi plăcerile Vieţii Lumeşti, ci să faci interesul şi ţelul tău să fie călăuzirea oamenilor către Islam.
O, Allah, fă-ne pe noi călauziţi şi călăuzitori şi depărtează-ne pre noi de la a fi rătăciţi sau
rătăcitori ai altora! Amin!
Călăuzirea oamenilor poate fi făcută fie prin îndreptarea acestora spre urmarea Căii celei
Drepte şi a supunerii faţă de Cel Milostiv, fie prin călăuzirea nemusulmanilor către Islam.
Oricare ar fi aceasta, vei dobândi tu, cu voia lui Allah, pentru ele răsplată măreaţă în Ziua
Judecăţii.
Dacă eşti, dragul meu frate, în imposibilitatea de a invita oamenii la Islam în mod direct,
fie datorită cunoştinţelor tale nu foarte mari, fie datorită faptului că nu găseşti ocazia sau
modalitatea potrivită pentru aceasta, cu adevărat a uşurat Allah instituirea în ţările noastre a
centrelor pentru invitarea la Islam a nemusulmanilor, în mod special, precum şi pentru
îndrumarea musulmanilor, şi, de asemenea, comitete şi organizaţii de întrajutorare şi asistenţă
socială. Aşadar, alătură-te acestora oferind sprijunul tău pentru a beneficia împreună cu ei de
răsplata călăuzirii oamenilor. Mai mult decât atât, vei avea tu pentru aceasta o răsplată dublă –
căci răsplata pe care o va obţine cel călăuzit pentru faptele spre care tu l-ai îndrumat, îţi va fi
consemnată şi ţie.
Jarir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Celui care a instaurat în Islam o practică bună, (i se cuvine) lui răsplată pentru
aceasta şi (în plus) răsplata (obţinută) de cei care o vor urma, fără ca aceasta să scadă cu
ceva din rasplata lor.”
(relatat de Muslim, Nasa’i şi Ibn Majjah)
Ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care a îndrumat (pe cineva) către ceva bun (in Islam), are o răsplată asemenea
celui care face aceasta.”
(relatat de Muslim, Tirmidhi şi Abu Dawud)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
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„Cel care cheamă la Calea cea Dreaptă va fi el răsplătit cu o răsplată asemenea celui
care urmează aceasta (la care el a chemat).”
(relatat de Muslim, Tirmidhi şi Abu Dawud)
Dintre mijloacele ce pot fi folosite pentru îndrumare şi călăuzire - publicarea de cărţi şi
cssete şi altele, aşa cum a fost menţionat anterior când discutam despre „o învăţăură
folositoare”, precum şi prin oferirea suportului şi a susţinerii celor care cheamă la Allah pe tot
întinsul Pământului şi astfel vei fi tu răsplătit pentru călăuzirea celor care sunt îndrumaţi prin ei.

XII. Ascultarea de către soţie a soţ ului ei
Abdullah ibn Abu Awfa (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nu este considerat că o femeie şi-a îndeplinit obligaţia faţă de Domnul său, până ce
nu îşi îndeplineşte obligaţia faţă de soţul său.”
(relatat de Ibn Majjah)
De asemenea, a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) referitor
la îndatoririle soţiei:
„Dacă o femeie s-a rugat cele cinci (Rugăciuni) ale sale, şi a postit luna sa (de Post în
luna Ramadan), şi şi-a păstrat castitatea, şi s-a supus soţului ei 160, i se va spune ei: «Intră în
Paradis prin oricare dintre Porţile sale doreşti 161.»”
(relatat de Ahmad)
Supunerea femeii faţă de soţul ei este principala sursă de fericire şi stabilitate a familiei în
ansamblul ei, în cazul în care sunt urmate prescripţiile Islamice; pentru că, în caz contrar, nu este
acceptată urmarea cerinţelor uneia dintre creaţiile lui Allah şi nesupunerea faţă de Creatorul
acesteia; iar familia este ca un vapor pe mare, iar bărbatul este căpitanul ei, şi nu poate fi salvat şi
nu poate ieşi cu bine la liman vaporul decât prin ascultarea şi supunerea faţă de comandantul de
navă şi acordarea acestuia a cuvântului hotărâtor, bineînţeles în consiliere şi consultare si cu
ceilalţi membri ai familiei. A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Bărbaţii sunt proteguitori ai muierilor, datorită calităţilor deosebite cu care i-a
dăruit Allah şi datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase
[dintre femei] sunt ascultătoare şi păzitoare [ale celor care trebuiesc păzite] în absenţa
[soţilor lor], pe care şi Allah le păzeşte...” [Coran, 4:34]
Privitor la folosul femeii din supunerea faţă de soţul său a fost relatat de către Umm
Salamah (Allah să fie mulţumit de ea!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus:
„Orice femeie care a murit în vreme ce soţul ei este mulţumit de ea, a intrat în
Paradis.”
(relatat de Tirmidhi şi Ibn Majjah)

160
161

N.t. – în sensul că a ascultat de el şi şi-a îndeplinit obligaţiile pe care o soţie le are în Islam faţă de soţul ei
N.t. – în sensul că toate Porţile Paradisului îi sunt deschise
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Nu uitaţi că o soţie pioasă şi supusă va afla desfătare în Grădinile Domnului ei din
Paradis şi în Mulţumirea Sa.

XIII. Câteva rugi care pot fi folositoare unei
persoane şi familiei sale
1. Rugă pentru intrarea în casă
A fost relatat de către Abu Malik Al-'Ash'ari (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allahumma 'inniy 'as'aluka khaiyra-l-mauuligi uua khaiyra-l-makhrigi; bi-smillahi uualaginaa uua bi-smi-llahi kharagina uua “ala-llahi rabbanaa tauuakalnaa. - O,
Allah, cu adevărat îţi cer eu Ţie o intrare bună şi o ieşire bună. În Numele lui Allah am
intrat şi în Numele lui Allah am ieşit, şi în Allah, Domnul nostru, ne-am pus toată
încrederea.”
(relatat de Abu Dawud)
Jaber ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă a intrat un om în casa sa şi L-a pomenit pe Allah la intrarea sa şi la mâncarea
sa, (îşi) spune Sheitan: «Nu aveţi voi loc de dormit şi nici mâncare (aici)»; şi dacă a intrat
fără a Îl pomeni pe Allah, (îşi) spune Sheitan: «Aţi găsit voi loc de dormit.» Şi dacă a
mâncat şi nu L-a pomenit pe Allah, (isi) spune Sheitan: «Aţi dobândit voi loc de dormit şi
mâncare (de mâncat)».”
(relatat de Muslim, Ahmad şi Ibn Majjah)
Aşadar, dragi fraţi, să ne protejăm casele de răutatea lui Sheitan 162 şi a ajutoarelor lui prin
Pomenirea lui Allah şi prin rostirea acestor rugi la intrarea în locuinţele noastre. Fie ca Allah Al'Aziz (Cel Atotputernic) să ne adăpostească întotdeauna pe noi şi pe voi de răul lor, amin!

2. Rugă înainte de un contact sexual
Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Dacă atunci când unul dintre voi doreşte să întreţină relaţii intime cu soţia sa, ar
spune: «Allahumma-ginibni-sh-sheitan uua-ginib Ash-Sheitan maa razaqtaniy! - O, Allah,
păzaşte-mă pe mine de Sheitan, şi păzeşte de Sheitan pe acela cu care Tu mă vei dărui. 163»
a rezultat din ei un copil, acestuia nu îi va putea dăuna Sheitan şi nici nu va pune stăpânire
asupra sa.”
(relatat de Bukhari, Muslim şi alţii)
Prin aceasta, va fi acest copil un răsad drept încă de la început şi va creşte şi va înflori, şi
îi vor fi prescrise lui pioşenia, atât în Viaţa Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi, şi va da el roade
162
163

N.t. – denumirea în limba arabă a Satanei, Diavolul, Allah să ne păzească
În eventualitatea conceperii unui copil
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binecuvântate, cu voia lui Allah, şi va fi dintre supuşii lui Allah cei dreptcredincioşi. A spus
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Afară de robii Tăi curaţi şi aleşi dintre ei!” [Coran, 15:40]
Astfel, aceşti supuşi sunt ei feriţi de înşelătoria lui Sheitan şi de răul lui.

XIV. Vizita şi iubirea de dragul lui Allah
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Pe şapte persoane le umbreşte Allah cu Umbra Sa în Ziua în care nu există altă
umbră decăt Umbra Sa! şi printre aceştia a amintit: două persoane care s-au iubit de
dragul lui Allah – s-au întrunit întru aceasta şi s-au despărţit întru aceasta.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
De asemenea, de la Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) s-a relatat că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Un om l-a vizitat pe fratele său (musulman) într-un alt sat şi i-a trimis Allah lui un
Înger în drumul său, iar când a ajuns la el, i-a spus: «Unde doreşti (să mergi)?» I-a spus
omul: «Vreau (să merg la) un frate de-al meu (în Islam) în acest sat.» A spus (Îngerul):
«Oare ai tu de obţinut vreun profit de la el?» A răspuns bărbatul: «Nu, doar că, cu
adevărat, eu l-am iubit pentru Allah Azza-uua-geall.» A spus (Îngerul): «Cu adevărat, eu
sunt Mesagerul lui Allah (trimis) la tine, (pentru a îţi transmite) că, cu adevărat, Allah te-a
iubit pe tine, aşa cum ai iubit tu de dragul Său (pe fratele tău musulman).»”
(relatat de Muslim)
Mu'adz (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «A spus Allah Azza-uua-geall: „Cei care se iubesc în Numele Măreţiei Mele vor
avea ei (în Ziua Judecăţii) tribune din Lumină, la care (chiar şi) Profeţii şi martirii
tânjesc.”»”
(relatat de Tirmidhi)
Abu 'Idriys Al-Khauulaniy (Allah să aibă milă de el!) a spus:
„Când am intrat în moscheea din Damasc, (am văzut) un băiat cu dinţii
strălucitori 164 şi nişte oameni (stând) împreună cu el, iar dacă apăreau divergenţe între ei
în ceva anume, îi cereau părerea, apoi luau ca atare lucrurile, întocmai aşa cum el spunea.
Am întrebat despre (cine e) el şi mi s-a răspuns: «Acesta este Mu'aadz ibn Jabal. A doua zi
am ieşit (devreme la moschee), dar am constat că el ma întrecuse şi l-am găsit rugându-se.
L-am aşteptat până a terminat, după care am venit în faţa sa, l-am salutat şi apoi am spus:
„Jur pe Allah căci, cu adevărat, te iubesc de dragul lui Allah.” A spus el: „Oare (numai) de
dragul lui Allah?” Am spus: „De dragul lui Allah.” A spus Ibn Jabal: „Oare este (numai)
de dragul lui Allah?” Am răspuns: „Este de dragul lui Allah?” Apoi m-a apucat el (încet)
de marginea hainei, m-a tras spre el şi a spus: „Fii binevestit, căci, cu adevărat, l-am auzit
164

N.t. – în sensul că întotdeauna era văzut zâmbind
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pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «A spus
Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul: „Am prescris iubirea mea celor care se iubesc de dragul
Meu, şi celor care se întâlnesc de dragul Meu, şi celor care se viziteaza de dragul Meu, şi
celor care fac milostenii de dragul Meu.”»”
(relatat de Ibn Malik)

XV. Fapte de întrajutorare socială
1. Protecţia şi ajutorarea orfanilor
Este considerat orfan acela care i-a pierdut pe unul dintre părinţii săi sau pe amândoi şi el
nu a ajuns încă la vârsta maturităţii fizice (la pubertate). Orfanul, având în vedere situaţia în care
se află, este dintre oamenii care simt cea mai mare nevoie de dragoste şi afecţiune, milă şi
compasiune, iar uneori chiar de suport şi ajutorare financiară.
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a îndemnat şi a
încurajat ajutorarea orfanilre şi suportul lor, aşa cum ne-a fost relatat nouă de Sahl ibn Sa'ad
(Allah să fie mulţumit de el!) cum că Trimisul lui Allah (Pacea si biencuvantarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus:
„«Eu şi cel care are grijă de un orfan (vom fi) în Paradis astfel.» şi a arătat degetul
arătător şi degetul mijlociu şi a lăsat (o mică) distanţă între ele. 165”
(relatat de Bukhari, Abu Dawud şi Tirmidhi)
Prin obţinerea acestor merite şi binecuvântări măreţe ca urmare a îngrijirii orfanilor,
dobândeşte orfanul ajutorul, sprijunul şi suportul întregii societăţii şi îngrijirea ei şi se va bucura
cel care îl îngrijeşte şi îl sprijină financiar de apropierea de Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Grădinile Binecuvântărilor în Paradis. Există, oare,
vreo învecinare mai nobilă decât aceasta?! A spus Ibn Batal:
„Şi ar trebui ca cel care aude acest hadith să facă (întocmai) cum se spune în el şi
aceasta pentru a putea obţine tovărăşia Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) în Paradis, şi nu există în Viaţa de Apoi vreun rang mai înalt decât acesta.”
(relatat de Ibn Hajjar)
Dintre cele ce încurajează, de asemenea, la arătarea afecţiunii faţă de orfani şi ceea ce a
fost menţionat de către Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), când a spus:
„Cine a mângâiat capul unui orfan, cu fiecare fir de păr pe care l-a atins mâna sa (îi
va fi consemnată) lui o faptă bună.”166
O, Allah, fă-ne pe noi dintre cei care arată milă orfanilor şi celor care îi îngrijesc, prin
ajutorul şi bunăvoinţa Ta! Amin!

2. Ajutorarea văduvelor şi a nevoiaşilor
165

N.t. – dorind să exprime apropierea în Paradis dintre Profet (Pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi
dreptcredinciosul care are în grija sa sau îl ajută pe un orfan, ca urmare a măreţei răsplăţi pe care acesta o va dobândi
pentru fapta sa
166
Conform unui hadith catalogat ca „ghariyb” şi consemnat de Abu Naiym
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Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«Cel care merge (pentru a îi ajuta) pe un nevoiaş sau pe o văduvă este asemenea
celui care se luptă pe calea lui Allah.» Şi (a continuat): «Si cred că a spus (de asemenea):
„Şi ca cel care face Rugăciunea fără a obosi, şi ca cel care ţine Post fără întrerupere.»”
(relatat de Bukhari, Muslim şi alţii)

XVI. Blândeţea arătată faţă de animale
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea si
biencuvantarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«În vreme ce un om se afla (mergând) pe drum, s-a înteţit setea lui şi (când) a găsit
oântână, a coborât în ea, a băut apă şi (apoi) a ieşit. Când (a dat să plece), a văzut un câine
care scosese limba, iar de sete ce îi era mânca din noroi. Şi-a spus omul: „Cu adevărat, pe
acest câine l-a ajuns o sete (atât de groaznică) precum setea care mă ajunsese şi pe mine.”
Şi a coborât el (din nou) în fântână, a umplut pantoful său cu apă şi i-a dat să bea câinelui.
Allah a acceptat cu Mulţumire fapta sa şi i-a iertat păcstele lui.» Au spus (cei care
ascultau): «O, Trimis al lui Allah, cu adevărat suntem noi răsplătiţi pentru (buna puratre
faţa de) dobitoacele noastre?» A spus (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupre sa!): «De fiecare vietate este legată o răsplată (pentru voi)».”
(relatat de Bukhari)
Ce măreaţă este această „legiuire” Islamică, cea care a prescris îngrijirea şi interesul faţă
de ele până şi animalelor.
Referitor la aceasta, este ceea ce a fost consemnat de Abdullah de la tatăl său (Allah să fie
mulţumit de ei amândoi!) că a spus:
„Eram împreună cu Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) într-o călătorie şi am văzut o pasăre cu doi pui, i-am luat puii şi ea s-a năpustit spre
noi, lovind pământul cu aripile sale. Cînd a venit Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!), a spus: Cine i-a produs suferinţă acesteia prin (luarea) copiilor ei?
Daţi-i copiii ei înapoi!» Şi a văzut un muşuroi de furnici pe care îl arsesem şi a spus: «Cine
a dat foc acestuia?» Am spus: «Noi (companionii).» A spus (Profetul –Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Nu are dreptul de a pedepsi cu foc decât
Domnul Focului 167!»”
(relatat de Abu Dawud şi Ahmad)
El a continuat în acest mod până şi în cazul sacrificării animalelor şi ne-a fost interzisă
chinuirea animalului, după cum a spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!):
„Cu adevărat, Allah a prescris bunătatea în toate şi dacă ucideţi, ucideţi într-un
mod bun, şi dacă aţi sacrificat un animal, atunci sacrificaţi-l cu bunătate, aşadar să îşi
ascută vreunul dintre voi lama sa pentru a îi uşura animalului pe care îl sacrifică. 168”
167
168

N.t. – adică Cel care este Stăpân peste Foc – Allah Preaînaltul
N.t. – în sensul de a fi sacrificat cu repeziciune pentru a nu îl face să sufere
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(relatat de Muslim şi alţii)

XVII. Lupta şi apărarea de dragul lui Allah (Jihad)
Sahl ibn Sa'id (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Implicarea o zi pe drumul lui Allah (şi de dragul lui Allah) este mai bună decât
toată Viaţa Lumească şi (tot ceea) ce se află pe suprafaţa ei, ca şi un loc în Paradis (atât de
mic) cât (şi numai) biciul calului vostru este mai bun decât toată Viaţa Lumească şi (tot
ceea) ce se află pe suprafaţa ei.”
(relatat de Bukhari şi Tirmidhi)
Salmaan Al-Farisiy (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Implicarea în lupta în numele lui Allah este mai bună (pentru un om) decât a
posti şi a te ruga o lună (întreagă). Şi dacă a murit (el pe calea lui Allah) faptele sale vor
continua a fi răsplătite şi îndestularea sa va continua să fie primită şi va fi el păzit de
chinurile mormântului.»”
(relatat de Muslim şi Nasa’i)
Abu Umamah Al-Bahiliy (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Sunt patru a căror răsplată continuă (a fi primiăa chiar şi) după moarte: un om
care a murit fiind implicat pe Calea lui Allah, un om care a transmis o învăţătură şi
răsplata sa se perpetuează atâta timp cât este folosită acea învăţătură, un om care a dat
milostenie şi răsplata sa este perpetuată atât cât persistă (beneficiile acestei milostenii) şi un
om care a lăsat în urma sa un fiu dreptcredincios care se roagă pentru el.”
(relatat de Ahmad)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu se (pot) aduna la un loc praful de pe Cslea lui Allah şi fumul Iadului.”
(relatat de Tirmidhi)
Jihad-ul 169 depărtează de la răul produs de duşmanii Islamului şi ai musulmanilor şi apără
bunurile dreptcredincioşilor şi ajută la răspândirea Islamului şi pătrunderea luminii acestuia în
toate colţurile lumii, iar prin lupta pe Calea lui Allah îi încearcă şi îi distinge Allah Al-'Aziiz (Cel
Atotputernic) pe cei nemernici şi murdari de cei buni şi curaţi şi a spus Allah Al-'Alaa
(Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Sau aţi crezut voi că veţi intra în Rai fără ca Allah să-i ştie pe cei care au luptat
dintre voi şi să-i ştie pe cei care au fost statornici?” [Coran, 3:142]
Martirii au un loc binecuvântat pentru Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) – ei sunt vii la
Domnul lor şi nu încetează a primi îndestulările lor. În Coranul cel Nobil găsim::
169

N.t. – lupta pe Calea lui Allah
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„Să nu crezi că cei care au fost ucişi pe calea lui Allah [martirii] sunt morţi!
Dimpotrivă, ei sunt vii la Domnul lor şi sunt bine dăruiţi [din roadele Raiului]” [Coran,
3:169]
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne vesteşte ceea ce a promis
Allah Al-Ahad (Unicul) martirilor, dintre înnobilările Sale, atunci când a spus:
„Nu este vreunul care a intrat în Rai şi să îşi dorească să se întoarcă pe Pământ,
fără a avea nimic, în afară de martirul care îşi doreşte să se întoarcă la Viaţa Lumească şi
să fie ucis de (încă) zece ori, de cât vede el din Înnobilare 170.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Lupta pentru cauza lui Allah poate fi, fie prin support material, fie direct, prin propria
persoană, fie prin amândouă dintre acestea şi aceasta este cea mai bună formă de Jihad. De
obicei, lupta pentru Cauza lui Allah (Al-Jihad) prin susţinere materială este menţionată înaintea
luptei directe, prin intermediul propriei personae şi aceasta ca urmare a uşurinţei de a i se da
curs, spre deosebire de implicarea directă, prin intermediul propriei persoane, care implică
anumite dificultăţi – fie datorită neputinţei fizice, fie imposibilităţii de a ajunge să dea piept cu
duşmanii, în vreme ce susţinerea materială este mai facilă, mai ales în vremurile în care sunt
încercaţi musulmanii prin existenţa unei multitudini de duşmani. A spus Allah Al-'Alaa
(Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Nu sunt egali dreptcredincioşii care rămân în casele lor - afară de cei care au un
beteşug - cu cei care luptă pe calea lui Allah, cu bunurile şi cu sufletele lor. Allah vine cu
mai mult har asupra celor care luptă cu bunurile şi cu sufletele lor decât asupra celor care
rămân în casele lor [din pricina unui beteşug]. Tuturor le-a făgăduit Allah cea mai bună
răsplată, însă Allah vine cu mai mult har asupra celor care luptă decât asupra celor care
rămân în casele lor şi cu mare răsplată, ~ Trepte din partea Sa, cu iertare şi îndurare, căci
Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahmi [Iertător, Îndurător].” [Coran, 4:95-96]
Îl rugăm pe Allah Al-Haadii (Călăuzitorul) să îi facă izbânditori pe toţi fraţii noştri care
se luptă pe Calea lui Allah şi să întărească Islamul şi pe cei care îl urmează, amin!
Lupta pe Calea lui Allah este acel negoţ profitabil pe care l-a amintit Allah Al-Ahad
(Unicul) în Cartea Sa, atunci când a spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Allah a cumpărat de la dreptcredincioşi sufletele şi bunurile lor, în schimbul
Raiului, şi astfel ei luptă pe Calea lui Allah, omorând şi fiind omorâţi. Aceasta este o
făgăduinţă cu adevărat, pe care a luat-o asupra Lui, în Tora, în Evanghelie şi în Coran. Şi
cine este mai credincios legământului său decât Allah? Bucuraţi-vă, aşadar, pentru negoţul
pe care l-aţi tocmit, căci aceasta este marea izbândă.” [Coran, 9:111]
De asemenea, Allah Preaslăvitul mai spune în Coranul cel Nobil:
„O, voi cei care credeţi! Să vă îndrum Eu către un negoţ care vă va mântui pe voi de
un chin dureros? ~ Credeţi voi în Allah şi în Trimisul Său şi luptatţ pe Calea lui Allah, cu
averile şi cu sufletele voastre, căci acest lucru este mai bun pentru voi, dacă [voiţi să] ştiti!”
[Coran, 61:111]
De asemenea, Jihad-ul este şi unul dintre motivele călauzirii de către Allah a robului Său
şi a spus Preaînaltul:
„Iar pe aceia care luptă pentru Noi îi vom călăuzi Noi pe căile Noastre, căci Allah
este cu cei credincioşi, care fac bine.” [Coran, 29:69]
170

N.t. – măreţele răsplăţi care îi sunt garantate martirului
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El este mai bun decât această Viaţă Lumească şi tot ceea ce se afla în ea. A spus Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„O ieşire (în lupta) pentru cauza lui Allah este mai bună decât (toată această) Viaţă
Lumească şi ce se afla în ea.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

XVIII. Trăsături lăudabile cu care ar trebui să se
împodobească un musulman
1. În primul rând, a avea un caracter bun
Abu Darada (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu este ceva mai cu greutate pe cântarul unui musulman în Ziua Judecăţii decât
un caracter bun, şi, cu adevărat, Allah este mâniat de limbajul obscen al unui păcătos.”
(relatat de Tirmidhi şi Abu Dawud)
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, cei mai buni dintre voi sunt cei cu cel mai bun caracter.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Un caracter bun este, de asemenea, unul dintre motivele intării în Paradis şi s-a relatat de
la Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a fost întrebat ce face cel mai mult ca oamenii să intre în Paradis şi el a
răspuns:
„Teama de Allah şi un caracter bun.”
(relatat de Tirmidhi şi Ibn Majjah)
Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus:
„L-am auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:
«Cu adevărat, dreptcredinciosul atinge printr-un comportament bun rangul celui care
posteşte (ziua) şi se roagă (noaptea).”
(relatat de Abu Dawud)
Cel care şi-a îmbunătăţit caracterul este şi cel care este cel mai apropiat de Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Ziua Judecăţii, asa cum a fost relatat şi
de către Jaber (Allah să fie mulţumit de el!), cum că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, dintre cei mai iubiţi mie şi dintre cei care vor sta cel mai aproape de
mine în Ziua Judecăţii este acela dintre voi care are cel mai bun caracter.”
(relatat de Tirmidhi)
De asemenea, Allah Al-Ahad (Unicul) i-a adus laude Profetului Său (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:
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„Şi tu ai o fire minunată!” [Coran, 68:4]
Acest lucru a fost afirmat şi de către Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!), când a fost
întrebată despre cum era comportamentul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!), iar ea a răspuns:
„Caracterul lui era Coranul. 171”
(relatat de Bukhari şi Tirmidhi)
Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus despre sine:
mele.”

„M-a înzestrat pe mine Allah cu cele mai bune maniere şi a perfecţionat manierele
(Al-Albani)

Aşadar, luaţi ca exemplu, fratele meu musulman şi sora mea musulmană, caracterul celui
mai bun dintre Trimişii lui Allah şi asemănaţii-vă lui, pentru a putea dobândi fericirea, atât ăn
această Viaţă Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi.
În cele ce urmează, vom prezenta câteva dintre trăsăturile lăudabile de caracter, cu care
trebuie să se împodobească un musulman:
a. Răbdarea (As-Sabr)
Răbdarea este o trăsătură de caracter măreaţă şi reprezintă urmarea exemplului supuşilor
lui Allah Al-Ahad (Unicul), cei dreptcredincioşi, aşa cum a spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) prin
vorbele Trimisului Său Iacob 172 (Pacea lui Allah fie asupra sa!) atunci când fiii spi au pretins că
Iosif 173(Pacea lui Allah ie asupra sa!) a fost mâncat de lup, aducând cămaşa lui [mânjită] cu
sânge mincinos şi a zis el:
„Mai degrabă sufletele voastre v-au îndemnat să faceţi ceva [rău]... Deci [nu-mi
rămâne decât] răbdarea cuminte! Şi Allah este Cel la care se cere ajutor pentru cele pe
care voi le povestiţi!” [Coran, 12:18]
De asemenea, spusele sale atunci când fiii săi s-au întors din Egipt fără fratele lor cel mai
mic demonstrează puterea răbdării:
„A zis [Iacob]: «Ba mai degrabă sufletele voastre au născocit ceva rău pentru voi!
Dar răbdare cuviincioasă! Poate că Allah mi-i va aduce pe toţi! Căci El este cel Al-'Alim,
Al-Hakim [Atoateştiutor şi Înţelept]!” [Coran, 12:83]
Aceasta este şi Sunnah 174 Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) şi a companionilor acestuia (Allah să fie mulţumit de ei!), care au răbdat şi au îndurat
chinurile şi suferinţele la care îi supuneau cei din neamul Quraish, asşa cum i-a şi descris pe ei
Domnul lor în Cartea Sa:
„Cuvioşia nu stă în a vă întoarce feţele spre Răsărit sau spre Apus, ci cuvioşia este a
crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în Îngeri, în Carte şi în Profeţi, a da din avere – în pofida
iubirii pentru ea – rudelor, orfanilor, sărmanilor, călătorului, cerşetorului şi pentru
răscumpărarea robilor, a împlini Rugăciunea [As-Salat], a da Dania [Az-Zakat], a-şi ţine
171

N.t. – adică în tot ceea ce făcea, urma cu stricteţe prescripţiile Coranului cel Glorios
N.t. – Profetul Yaqub – Pacea lui Allah fie asupra sa!
173
N.t. – Profetul Yusuf – Pacea lui Allah fie asupra sa!
174
N.t. – urmarea exemplului Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!)
172
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legământul dacă s-a legat, a fi răbdător la nenorocire, la rău şi în momentele de primejdie.
Aceştia sunt cei drepţi, aceştia sunt cei evlaviosş [Al-Mu’taqun]!” [Coran, 2:177]
Cei răbdători sunt şi aceia la care se referea Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) atunci când spunea:
„Este uimitoare situaţia dreptcredinciosului: tot ceea ce i se întâmplă lui este bun
pentru el, iar dacă i se întâmplă lui un bine, îi multumeşte lui Allah şi aceasta este un bine
pentru el, iar dacă i s-a întâmplat lui un rău, a răbdat şi aceasta i-a fost un bine lui.”
(relatat de Muslim)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Nu este încercat un musulman cu vreo boală, sau cu vreo nelinişte, sau cu vreo
supărare, sau cu vreo suferinţă, sau cu vreo deznădejde, chiar şi (numai) cât un spin care lar înţepa, decât iertându-i-se lui din păcatele lui prin aceasta.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Cele trei forme ale răbdării:
1. Răbdarea întru supunerea faţă de Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic)
A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Spune: «O, robii mei cei dreptcredincioşi! Fiţi cu frică de Domnul vostru! Cei care
fac bine în această lume, vor avea parte de bine. Pământul lui Allah este întins. Cei
statornici vor primi răsplata lor fără măsură!” [Coran, 39:10]
2. Răbdarea prin a te opri de la ceea ce a interzis Allah Al-Haadii (Călăuzitorul)
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cel care a renunţat la ceva de dragul lui Allah, Allah i-a dat în locul lui ceva mai
bun decât el.”
(relatat de Ahmad)
3. Răbdarea la ceea ce ţi-a destinat Allah Al-Khabir (Cel Bineştiutor)
A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo nenorocire, spun: «Noi suntem ai lui Allah şi
noi la El ne întoarcem.» ~ Aceia sunt cei peste care se pogoară binecuvântarea Domnului
lor şi îndurarea Lui şi aceia sunt cei călăuziţi.” [Coran, 2:156-157]

b. Renunţarea la controverse
Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
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„Eu sunt stăpânul unei case într-unul dintre colţurile Paradisului pentru acela care
a renunţat la o dispută, chiar şi dacă avea dreptate; şi pentru o casă în mijlocul Paradisului
pentru cel care a renunţat la minciună, chiar şi dacă aceasta ar fi spusă în glumă; şi pentru
o casă în cele mai înalte trepte ale Paradisului pentru cel care şi-a îmbunătăţit caracterul.”
(relatat de Abu Dawud)
Pentru aceasta, i s-a cerut Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a disputa într-o manieră cuviincioasă, prin Cuvântul lui Allah:
„Cheamă la Calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei
cum e mai frumos!” [Coran, 16:125]
Aceasta a fost spusă cu referire la disputa cu oamenii Cărţii 175 şi, de asemenea, Cuvântul
Său pentru Moise (Musa) şi fratele său, Aaron (Haruun – Pacea lui Allah fie asupra lor!) atunci
când le-a ordonat lor chemarea la Islam a Faraonului:
„Şi spuneţi-i lui vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau se va teme!”
[Coran, 20:44]

c. Îndurarea şi toleranţa
Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Ashagi Abdul Qaiys:
„«Cu adevărat, ai tu două calităţi pe care le iubeşte Allah şi Trimisul Său.» Abdul a
întrebat: «Şi care sunt acestea, o, Trimis al lui Allah?» A raspuns (Profetul – Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Îndurarea şi toleranţa.»”
(relatat de Muslim)

d. Îndeplinirea legământului 176
A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Şi ţineţi legământul, căci cu privire la legământ veţi fi întrebaţi!” [Coran, 17:34]
A îţi ţine legământul făcut este din unul dintre atributele dreptcredincioşilor, a celor
izbânditori, precum găsim şi în Cuvântul lui Allah:
„Fără îndoială că izbândesc şi sunt fericiţi dreptcredincioşii.” [Coran, 23:1]
Aceştia sunt cei:
„... cu grijă faţă de cele încredinţate şi faţă de făgăduinţa lor.” [Coran, 23:8]
De asemenea, a spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) despre ei în Coranul cel Nobil:
„... a-şi ţine legământul dacă s-a legat...” [Coran, 2:177]
Şi a continuat Allah Preamăreţul şi Preaslăvitul spunând cum că, cu adevarat:
„... Aceştia sunt cei drepţi, aceştia sunt cei evlavioşi [Al-Mu’taqun]!” [Coran,
2:1771]
175
176

N.t. – creştinii şi evreii
N.t. - în sensul de respectarea promisiunii
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Ca urmare a importanţei legământului şi a obligativităţii respectării lui, a făcut Allah Al'Aziz (Cel Atotputernic) o excepţie până şi în cazul făţarnicilor cu care se încheiase legământ
pentru o perioadă de patru luni, timp în care au fost lăsaţi ei să aibă acces la Moscheea cea Sfântă
(Al-Haram), tocmai pentru a nu se încălca legământul făcut, în Cuvântul Său:
„Peregrinaţi prin ţară [vreme de] patru luni (o, voi, ipocriţilor)…” [Coran, 9:2]
De asemenea, a continuat Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) prin Cuvântul Său:
„Ţineţi legământul încheiat cu ei până la termenul asupra căruia v-aţi învoit cu ei!
Allah îi iubeşte pe cei care au frică.”[Coran, 9:4]
Legământul este Promisiunea făcută lui Allah şi se impune, în mod obligatoriu,
respectarea lui. A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul):
„Ţineţi-vă legământul faţă de Allah, după ce l-aţi făcut şi nu călcăţi jurămintele
după ce le-aţi întărit şi după ce L-aţi luat pe Allah drept chezaş pentru voi, căci Allah ştie
ceea ce faceţi.” [Coran, 16:91]

e. Cinstea
Ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, cinstea conduce la pietate 177, şi, cu adevărat, pietatea duce spre
Paradis, şi nu încetează un om întru a fi cinstit şi a se manifesta cu sinceritate, până ce nu
este scris la Allah ca fiind cinstit.”
(relatat de Muslim, Tirmidhi şi Abud Dawud)
Dintre foloasele cinstei şi ale sincerităţii se află şi aceea că reprezintă o pavază pentru
dreptcredincios, atât în această Viaţă Lumească, cât şi în Viaţa de Apoi; ca şi un exemplu pentru
aceasta în Viaţa Lumească este şi acela a celor trei oameni care au ramas în urmă în bătalia de la
Tabuk; iar în Viaţa de Apoi, ceea ce este amintit de Allah Preaînaltul în privinţa Profetului Isus
(Pacea lui Allah fie asupra sa!) în Ziua Judecăţii, în Cuvântul lui Allah:
„[Şi] va zice Allah: «În această Zi, celor care cred în adevăr le va fi de folos
adevărul, iar ei vor avea parte de Grădini pe sub care curg pâraie şi veşnic vor sălăşlui în
ele.» Allah este mulţumit de ei, iar ei sunt mulţumiţi de El! Aceasta este [cea mai] măreaţă
izbândă!” [Coran, 5:119]
De asemenea, cinstea este o liniştire şi o împăcare a sufletului, ca şi în hadith-ul relatat de
Hasan ibn Aliy (Allah să fie mulţumit de el!), care a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, cinstea este (pace şi) linişte, iar minciuna este îndoială (şi neliniste).”
(relatat de Tirmidhi, Nasa’i şi Ahmad)

f. Simţul onoarei
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus companionilor săi
(Allah să fie mulţumit de ei!):
177

N.t. – termenul folosit în limba araba este „al-birr”, care a fost menţionat de autor ca semnificând pluralul pentru
cuvântul care desemnează calităţile pozitive, alese, în general
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„Oare vă miraţi voi de simţul onoarei pe care il manifestă Sa'ad, căci eu am un simţ
al onoarei mai puternic decât el, iar Allah are un Simţ al onoarei mai puternic decât mine.”
(relatat de Bukhari)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah are un Simţ al onoarei (ghiyrah), şi din ceea ce stârneşte acest simţ al onoarei
este şi aceea de a face dreptcredinciosul ceva ce a fost interzis de Allah.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să se
mânieze foarte tare atunci când erau încălcate prescripţiile lui Allah; şi este o obligaţie pentru
fiecare musulman să aibă un dezvoltat simţ al onoarei în ceea ce îl priveţte pe Allah, pe Trimisul
Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Religia Islamului şi sistemul de prescripţii
pogorât de către Allah Al-Haamdii (Călăuzitorul) şi faţă de învăţaţii Islamului, în general. 178 În
particular, ar trebui să aibă un simţ al onoarei în ceea ce îi priveşte pe soţia şi copiii săi; şi, de
asemenea, în privinţa locurilor sfinte ale Islamului, pentru a nu fi pângărite de către duşmanii
Islamului.
Cel din inima căruia a murit simţul onoarei, nu mai are el în el niciun bine, ca un corp ale
cărui simţăminte sunt moarte şi nu simte el nici înţepătura acelor şi nici pe cea a spinilor.

g. Mila şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de părinţi
Mila este cerută a fi manifestată în general, până şi cu animalele; aşa cum a fost relatat şi
de Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus:
„O femeie a intrat în Foc datorită unei pisici pe care a sechestrat-o şi nici nu a
hrănit-o pe ea, şi nici nu a lăsat-o (liberă) să mănânce din animalele şi insectele
Pământului.”
(relatatd e Bukhari şi Muslim)
ajutor!

Aceasta este răsplata pentru cel în inima căruia nu se găseşte mila şi căutăm la Allah

Usaamah ibn Zeid (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, Allah are milă de supsuşii Săi cei milostivi.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Allah Al-Ahad (Unicul) i-a pe musulmani ca fiind milostivi unii faţă de alţii, prin
Cuvântul Său:
„Mohammed este Trimisul lui Allah. Iar aceia care stau alături de el sunt aspri faţă
de necredincioşi şi sunt îndurători între ei ...” [Coran, 48:29]
Abdullah ibn Amr ibn Al-'As (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, descriind comunitatea musulmană:
178

N.t. – în sensul de a nu rămâne nepăsător la afronturile şi nedreptăţile care sunt aduse în raport cu acestea şi de a
se simţi rănit în onoarea sa şi a reacţiona ca atare, cu calm şi înţelepciune
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„Nu este dintre noi acela care nu are milă de cel (mai) mic dintre noi şi nu arată
respect celui (mai) în vârstă dintre noi.”
(relatat de Tirmidhi)
Într-adevăr, blândeţea are o răsplată minunată, conform spuselor Trimisului lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Cu adevărat, Allah dă pentru blândeţe ceea ce nu dă pentru violenţă şi nici pentru
altceva.”
(relatat de Muslim)
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) avea o inimă
îndurătoare şi era afectuos cu cei săraci, cu văduvele şi cu orfanii şi nu îl respingea pe cel care
cerea ajutor şi nici pe cel aflat în nevoie. A fost relatat de către Abu Hurayrah (Allah să fie
mulţumit de el!) că Al-'Aqra ibn Habis l-a văzut pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) sărutându-l pe Hasan 179, la care acesta a spus:
„«Cu adevărat, am eu zece copiii, însă nu l-am sărutat pe vreunul dintre ei.» Şi a
răspuns Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Cui nu are
milă, nu I se va arăta milă.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat cum că au venit nişte oameni dintre
beduini la Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi au spus ei:
„«Oare îi sărutaţi voi pe copiii voştri?!» A răspuns (Profetul –Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Da!» Au spus ei: «Jur pe Allah că noi nu îi
sărutăm!» A spus (Trimisul lui Allah – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
«Oare aş putea să pun eu mila în inimile voastre, dupa ce Allah a scos-o?»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
geall.”

„Cel care nu are milă faţă de oameni, nu are Milă faţă de el nici Allah Azza-uua(relatat de Muslim)
● Îndeplinirea obligaţiilor faţă de părinţi

Cu adevărat, a făcut Allah ca mila în raport cu copiii nostril să fie un simţământ
instinctive, prezent în inimile noastre, iar acesta este şi motivul pentru care nu se găsesc
numeroase texte care să îndemne în mod explicit la aceasta. În schimb, întâlnim numeroase şi
numeroase texte şi versete coranice care îndeamnă la îndeplinirea obligaţiilor faţă de părinţi şi la
manifestarea milei faţă de aceştia, mai ales atunci când sunt ei bătrâni şi neputincioşi şi devin
astfel în cea mai mare nevoie de afecţiune şi blândeţe si ingrijire din partea copiiilor lor, si a spus
Preainaltul:
„Şi din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei şi îndurării si spune: «Doamne,
fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut [când am fost] mic!»” [Coran, 17:24]
De asemenea, mai găsim în Coranul cel Glorios:
179

N.t. – Nepotul Profetului (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!), fiul Fatimei, soţia lui Ali ibn Abu
Talib (Allah să fie mulţumit de ei!)
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„Noi l-am povăţuit pe om [să facă bine] părinţilor săi, mama lui l-a purtat,
[suportând pentru el] slăbiciune după slăbiciune, iar înţărcarea lui a fost după doi ani,
[aşadar]: «Adu mulţumire Mie şi părinţilor tăi, căci la Mine este întoarcerea!»” [Coran,
31:14]
De asemenea, mai găsim Cuvântul Său:
„Noi i-am poruncit omului să le arate bunătate părinţilor săi. Mama sa l-a purtat cu
dureri şi l-a născut cu dureri. Purtarea lui şi [până la] înţărcarea lui sunt treizeci de luni.
Iar când ajunge în plină putere şi împlineşte patruzeci de ani, zice el: «Doamne, ajută-mă
pe mine că să-Ţi aduc mulţumire pentru binefacerea Ta, cu care Te-ai îndurat de mine şi
de părinţii mei şi să împlinesc o faptă bună care să-Ţi placă! Şi fă că urmaşii mei să fie
oameni buni [evlavioşi]! Eu mă întorc la Tine, căindu-mă, şi eu sunt dintre cei supuşi!»”
[Coran, 46:15]
Un dreptcredincios se roagă lui Allah Al-Haamdii (Călăuzitorul) pentru sine însuşi şi
pentru părinţii săi, ca şi pentru urmaşii săi, pentru că ruga este o modalitate de apărare a
oamenilor pe care Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) i-a făcut stăpânitori pe Pământ de tot ceea
ce este rău şi rătăcire, şi, prin aceasta, se perpetuează tot ceea ce există conform prescripţiilor lui
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). În Coranul cel Glorios găsim:
„Iar când ajunge în plină putere şi împlineşte patruzeci de ani, zice el: «Doamne,
ajută-mă pe mine că să-Ţi aduc mulţumire pentru binefacerea Ta, cu care Te-ai îndurat de
mine şi de părinţii mei, şi să împlinesc o faptă bună care să-Ţi placă! Şi fă că urmaşii mei
să fie oameni buni [evlavioşi]! Eu mă întorc la Tine, căindu-mă, şi eu sunt dintre cei
supuşi!»” [Coran, 46:15]
Părinţii sunt cei mai îndreptăţiţi într-o bună întovărăşire, prin grija şi atenţia acordate, aşa
cum a fost relatat şi de la Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), că,
atunci când un om a venit să îl întrebe:
„«O, Trimis al lui Allah, care este cel mai îndreptăţit dintre oameni pentru o bună
întovărăşire 180 din partea mea?» A spus (Trimisul lui Allah – Pacea şi bnecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!): «Mama ta.» A întrebat (omul): «Apoi cine?» A răspuns (Profetul –
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Mama ta.» A întrebat (omul): «Apoi
cine?» A spus (Profetul – Pacea şi bnecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Mama ta.» A
întrebat (iar omul): «Apoi cine?» A spus (Trimisul lui Allah – Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!): «Tatăl tău.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
a spus:

A legat Allah faptul de a mulţumi părintţlor cu a Îi multumi Lui, Preaslăvitul, atunci când

„... [aşadar]: «Adu mulţumire Mie şi părinţilor tăi, căci la Mine este întoarcerea!”
[Coran, 31:14]
Cât de mult ne-am strădui şi am face, nu vom putea să întoarcem decât o mică parte din
drepturile pe care părinţii noştri le au asupra noastră. Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a
văzut un om care făcea Tawaf 181 purtându-si mama în spate şi a intrebat (omul): „Oare am
îndeplinit eu drepturile ei asupra mea?” La care i s-a raspuns lui: „Nu, nici măcar una dintre
durerile naşterii.”

180
181

N.t – în sensul arătării grijii şi afecţiunii, ca şi interesului pentru el
N.t. – înconjura Al-Kaba’ah, acesta fiind unul dintre ritualurile specifice Pelerinajului (Al-Hajj)
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Îngrijirea părinţilor şi îndeplinirea îndatoririlor faţă de aceştia este dintre faptele bune
care te fereşte de pierzanie, cu voia lui Allah, şi acesta este şi exemplul celor trei peste care s-a
închis intrarea unei peşteri şi au început ei să se roage, cerându-i lui Allah sa îi salveze în virtutea
faptele lor bune, şi, printre aceştia, era şi un om care a spus:
„... «O, Allah, am avut eu doi părinţi bătrâni şi nu am dat eu niciodată lapte copiilor
mei sau soţiei mele sau slujitorilor mei înaintea lor. Într-o zi, m-am îndepărtat eu cu lucrul
meu şi nu m-am întors decât numai după ce ei adormiseră. Am muls laptele pentru ei, dar
i-am găsit dormind şi nu mi-a fost plăcut să dau altucuiva din familia mea sau dintre
servitorii mei să bea înaintea lor şi am rămas lângă ei aşteptând să se trezească, cu vasul de
lapte în mâna mea, până ce s-au ivit zorile, şi copiii plângeau de foame la picioarele mele 182.
Şi s-au trezit şi au băut ei vasul lor de lapte.» Apoi, (omul care vorbea) s-a rugat lui Allah şi
stânca care blocase intrarea în peşteră a fost îndepărtată.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Îngrijirea părinţilor şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de aceştia este un motiv direct pentru
intrarea în Paradis, aşa cum a fost relatat şi de către Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!),
cum că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Fie dispreţuit! Fie dispreţuit! Fie dispreţuit! Acela ai cărui părinţi, unul dintre ei
sau amândoi, au ajuns vârsta bătrâneţii (în preajma lui) şi nu (a fost modalitatea sa de a
relaţiona cu ei un prilej de) a intra în Paradis.”
(relatat de Muslim)
Tot din îndeplinirea obligaţiilor faţă de părinţi (birr al-walidaiyn) şi onorarea
legămintelor lor şi a face milostenii în numele lor. A fost relatat de către Aishah (Allah să fie
mulţumit de ea!) că un barbat a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
şi a spus:
„«O, Trimis al lui Allah, cu adevărat mama mea a murit pe neaşteptate şi nu a lăsat niciun
testament, însă cred că, dacă ar fi făcut-o, ar fi cerut să fie dată o milostenie. Oare va fi răsplătită
ea, dacă voi da milostenie în numele ei?» A răspuns (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!): «Da.»”
(relatat de Muslim)

h. Păstrarea legăturilor cu rudele de sânge
A spus Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Cu adevărat, Allah a creat toate creaţiile Sale, iar când a terminat a spus despre
legătura de rudenie 183: «(O, Allah,) în acest loc caut adăpost la Tine de a mă separa (de cei
care sunt legaţi prin mine).» A spus (Allah): «Da. Oare nu ai fi tu mulţumit să păstrez Eu o
legătură plăcută cu cel care păstrează legăturile tale şi să rup Eu buna legătură cu cel care
rupe legăturile cu tine?» A spus: «Cum să nu, o, Domnul meu!» A spus (Allah Preaslăvitul
şi Preaînaltul): «Atunci vei avea tu aceasta.»”
182

N.t. – aceasta nu exprimă, cu siguranţă, faptul că nu se acordă importanţă copiilor şi hrănirii acestora, ci, doar
aceea că există o anumită ierarhzare a priorităţilor, iar pentru un bărbat dreptcredincios, cei care au întâitate pentru a
fi îngrijiţi şi a li se arăta afecţiune şi interes sunt părinţii acestuia, mai ales atunci când se află ei la vârsta bătrâneţii,
în nevoi şi în neputinţă
183
N.t –„ar-rahem” este şi denumirea pentru „uter” în limba arabă, termenul de „silat ar-rahem” – tradus textual din
limba arabă şi însemnând „legătura de/prin uter”, indicând tocmai faptul că cei între care se desfăşoară aceste relaţii
provin din acelaşi „uter”, sau sunt legaţi „prin uter”, adică există între ei o legătură de sânge
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(relatat de Bukhari şi Muslim)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un om a venit la Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a spus:
«O, Trimis al lui Allah, cu adevărat, am eu nişte rude cu care păstrez eu legătura şi
care au rupt ele legăturile de rudenie cu mine şi mă comport eu bine cu ei şi se compoartă
ei urât cu mine, mă port eu cu ei cu blândeţe şi se poartă ei cu mine cu ignoranţă.» A spus
(Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Dacă este întocmai aşa cum
spui, atunci este ca şi cum le-ai da tu lor să mănânce nisip încins 184, şi nu încetează a exista
împreună cu tine un ajutor de la Allah împotriva lor, atâta vreme cât vei continua tu să fii
astfel.»”
(relatat de Muslim)
Menţinerea legăturilor de rudenie este unul dintre factorii favorizanţi ai sporirii
îndestulărilor oferite de către Allah şi a prelungirii vârstei omului. De la Anas (Allah să fie
mulţumit de el!) s-a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus:
„Cine doreşte să i se sporească lui îndestularea 185 şi să se lungească vârsta sa, să
menţină legătura cu rudele de sânge.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)

i. Aplecarea privirii 186, valul Islamic (hijab) şi cererea permisiunii
A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Şi spune dreptcredincioaselor să-şi plece privirile lor şi să-şi păzească pudoarea
lor, să nu-şi arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară, şi să-şi coboare vălurile
peste piepturile lor! Şi să nu-şi arate frumuseţea lor decât înaintea soţilor, sau a părinţilor
lor, sau a părinţilor soţilor lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor soţilor lor, sau a fraţilor lor, sau
a fiilor fraţilor lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a muierilor lor, sau a acelora pe care le
stăpânesc mâinile lor drepte, sau a slujitorilor dintre bărbaţi, care nu mai au dorinţă, sau a
copiilor mici care nu ştiu ce este goliciunea femeilor. Şi să nu lovească cu picioarele lor,
astfel încât să se afle ce podoabe ascund ele! Şi căiţi-vă cu toţii.” [Coran, 24:31]
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„O, Ali, nu urma tu (primei) priviri cu o (altă) privire. Căci prima (privire) este a
ta, iar cea din urmă (a doua privire) nu (mai) este a ta.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
● Valul Islamic
În sensul conservării pereceptului de a nu privi la ceea ce îţi este interzis, Allah a prescris
hijabul (valul Islamic) pentru femeia musulmană, întru apărarea onoarei şi a demnităţii ei şi ca
184

N.a. – aceasta este o asemănare făcută între ceea ce îi ajunge pe ei din păcate şi durerea provocată de mâncatul
nisipului încins; şi cel care se poartă bine cu ei nu le face lor nimic din acestea, dar comit ei un păcat imens prin
neoferirea dreptului lui ca rudă de sânge şi provocarea, astfel, unei suferinţe aceastuia, şi Allah ştie cel mai bine
185
N.t. – „ar-rizq” – îndestularea cu cele necesare traiului
186
N.t. – se referă la interzicerea de a privi la ceea ce nu îţi este permis din punct de vedere Islamic, precum faptul
că nu este permis pentru un bărbat să privească la o femeie străină de el, care nu este acoperită corespunzător
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pavăză a societăţii în ansamblul ei, pentru a nu devia şi a nu cădea în vâltoarea poftelor, a viciilor
şi a depravării.
„O, Profetule! Spune soaţelor tale şi copilelor tale, şi femeilor dreptcredincioşilor să
se învelească în jilbaburile lor, căci astfel vor fi mai bine distinse să fie cunoscute şi să nu li
se pricinuiască necazuri! Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător, Îndurător].” [Coran,
33:59]

● A cere permisiunea (cererea permisiunii de a privi)
Cererea permisiunii şi plecarea priviriii de la ceea ce nu îţi este permis aduce castitate
sufletului şi puritate inimii şi Mulţumirea Domnului său, căci a privi la ceea ce este interzis este
promotorul adulterului şi câte dintre necazuri nu i-au fost aduse sufletului chiar şi numai de o
privire, prin influenţele şi consecinţele nefaste ale acesteia. Şi spune poetul:
„Toate întâmplările încep cu o privire,
Şi cel mai mare foc din cele mai mici scântei (se aprinde)…”

j. Sfiala
„Sfiala este una dintre ramurile credinţei.”187, aşa cum a caracterizat-o nobilul nostru
186F

Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

După cum credinţa îl reţine pe cel care o deţine de la a face ceea ce este interzis, tot aşa şi
sfiala îl opreşte pe cel care se caracterizează prin ea de la a da curs mojiciilor şi mizeriilor sau a
se caracteriza prin atribute abjecte. Pentru aceasta, este şi considerată sfiala ca fiind şi un nivel al
credinţei şi o parte inseparabilă a acesteia, şi nu decurge din ea decăt binele persoanei care o
detine, atat in modalitatea sa de a se relationa, căt si de a vorbi si de a actiona cu familia sa si cu
membrii societatii din care face parte.
A fost relatat de Imran ibn Husein (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Sfiala nu aduce decât ceea ce este bun.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Printre primele cuvinte ale Profeţiei, de la Abu Mas'ud Uqbat ibn Amruu (Allah să fie
mulţumit de el!) s-a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus:
„Dacă nu te simţi ruşinat, atunci fă tot ceea ce doreşti.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Învăţaţii în Islam au definit esenţa „sfielii” prin cuvintele lor:
„Sfiala este o trăsătură de character, care conduce la depărtarea de ceea ce este urât şi
te opreşte de la a nu da dreptul aceluia care are vreun drept asupra ta.”
Sfiala era una dintre calităţile nobilului nostru Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!), după cum Abu Sa'id Al-Khudriy (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

187

Conform unui haditht consemnat de Bukhari şi Muslim
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„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era mai sfios
decât o fecioară sub voalul său şi dacă nu îi plăcea ceva, o ştiam dupa faţa lui.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Sfiala este o trăsătură pozitivă în cazul bărbaţilor, care înnobilează caracterul şi
relaţionările lor şi ea este obligatorie şi absolut necesară în cazul femeii, conservând demnitatea
şi castitatea acesteia.
De asemenea, sfiala este ca o mantie pentru trup, dacă aceasta a căzut, s-au dezgolit
defectele ce fuseseră ascunse de ea, precum trăsături de caracter şi atribute negative.

XIX. Cererea iertării de la Allah
Prin cererea de iertare, şterge Allah păcatele şi greşelile oamenilor. A spus Allah Al'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Şi pe cei care, dacă au săvârşit o faptă josnică sau au fost nedrepţi cu propriile lor
suflete, îşi aduc aminte de [Măreţia lui] Allah şi cer iertare pentru păcătele lor - şi cine
poate ierta păcatele decât Allah?! - şi care nu persistă cu bună ştiinţă în ceea ce
săvârşesc.” [Coran, 3:135]
De asemenea, mai găsim:
„Acela care săvârşeşte un rău sau este nedrept cu sine însuşi, iar apoi se roagă lui
Allah de iertare, acela Îl va afla pe Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător, Îndurător].”
[Coran, 4:110]
Zeyd (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oricui a spus: «Astaghiru-llaaha 'alladziy laa 'ilaaha 'illaa huua, Al-Hayyu –lQaiyyum, uua 'atuubu 'ileyka – Cer iertare de la Allah, în afară de care nu există altă
Divinitate, Cel Viu, Cel Veşnic şi Atotputernic, şi mă întorc la El cu căinţă» i-au fost iertate
păcatele, chiar şi dacă ar fi dezertat el din armata (musulmanilor). 188”
(relatat de Tirmidhi şi Abu Dawud)
Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «A spus Allah Preaînaltul: „O, fiu al lui Adam 189, atât timp cât M-ai rugat pe
Mine şi M-ai implorat pe Mine îţi voi ierta Eu ţie, (indiferent) de ceea ce ar veni de la tine şi
nu Îmi pasă Mie; o, fiu al lui Adam, dacă ar ar ajunge păcatele tale până la norii din cer,
apoi Mi-ai cere iertare Mie, îţi voi ierta ţie, şi nu Îmi pasă Mie; o, fiu al lui Adam, dacă ai
veni tu cu păcate aproape cât întreg Pământul, apoi M-ai întâlni pe Mine fără a Îmi face
Mie asociaţi, îţi voi veni Eu (ţie) cu o iertare aproape cât el de mare.”»”
(relatat de Tirmidhi)

188
189

N.t. – în sensul că ar fi comis un lucru extrem de grav
N.t. – „o, omule…”
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Cererea de iertare (iştighfaar-ul) 190 curăţă sufletul sâli purifică inima şi se spune că acela
care îşi cere iertare pentru un păcat, este ca şi cum nici măcar nu ar fi comis el acel păcat.
Tot în sensul beneficiilor personale, iştighfaar-ul atrage binecuvântările şi sporeşte
îndestulările oferite de Allah celui care caută Iertarea Sa.
A spus Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) prin cuvintele lui Noe (Nuh – Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) care promitea neamului său, îndrumându-i pe ei:
„Şi pentru ca să vă dăruiască vouă averi şi copii şi să vă dea vouă grădini şi să vă
dea vouă pâraie!” [Coran, 71:12]
Cu adevărat, i s-a impus nobilului nostru Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) obligativitatea de a cere iertare pentru sine şi pentru toţi dreptcredincioşii şi a spus
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios:
„Deci să ştii că nu există altă Divinitate afară de Allah şi cere iertare pentru păcătele
tale şi pentru dreptcredincioşi şi dreptcredincioase! Allah cunoaşte umbletul vostru [pe
Pământ] şi odihna voastră.” [Coran, 47:19]
Al-'Aghar Al-Muzaniy (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cu adevărat, uneori simt că inima mea este învăluită de un val şi cu adevărat îmi
cer iertare de la Allah de mai mult de o sută de ori într-o zi.”
(relatat de Muslim)
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
că a spus: «Jur pe Allah că, cu adevărat, îmi cer iertare de la Allah şi mă întorc la El cu
căinţă de mai mult de şaptezeci de ori într-o zi.”
(relatat de Bukhari)
Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„Numărăm în cuvintele Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) într-o singură întrunire de o sută de ori: «Rabbi-ghfir liy uua tub 'aleyya
i'nnaka 'Anta t-Tauuaabu r-Rahiym! – O, Domnul meu, iartă-mi mie şi acceaptă căinţa
mea, căci, cu adevărat, tu eşti Iertător, Îndurător!»”
(relatat de Abu Dawud şi Tirmidhi)
Cu adevărat, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost îndrumat
pentru a se ruga de iertare lui Allah în mod special înaintea morţii sale (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!), a spus Preaînaltul:
„Atunci slăveşte-L cu laudă pe Domnul tău şi roagă-L pe El de iertare, fiindcă El
este Iertător [cu cel care se căieşte] [Tawwab]!” [Coran, 110:3]
Tot astfel, s-a relatat că Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus:
„Sporea Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
înaintea morţii sale din cuvintele: «Slavă şi Laudă Ţie (o, Allah), îmi cer iertare de la Tine
şi mă întorc la Tine cu credinţă.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
190

N.t. – rostirea formulei „Astaghfiru-llaah!”, adică „Îmi cer iertare de la Allah!”
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'Iştighfaar-ul face să dispară neliniştea şi atrage îndestularea (ar-rizq). A fost relatat de
către Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus:
„Cine a persistat în a cere ieratre (de la Allah), i-a facut lui Allah din fiecare
strâmtoare 191 o ieşire 192 şi din fiecare nelinişte şi liniştire l-a îndestulat pe el (cu cele
necesare traiului), de unde nici nu se aştepta.”
(Albani, hadith daif – slab)
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) îi iubeşte pe cei care îşi cer ieratre, dipă cum găsim în
Coranul cel Glorios:
„Şi cere-I iertare lui Allah, căci Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător,
Îndurător]!” [Coran, 4:106]
Abu Hurayrah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Jur pe Cel în Mâna Căruia se află sufletul meu 193 că, dacă nu aţi greşi voi, ar face
Allah Preaînaltul să dispăreţi voi şi ar aduce Allah în locul vostru alţi oameni care să
greşească şi să îşi ceară iertare pentru ca Allah să le ierte lor 194.”
(relatat de Muslim)
Cu adevărat, le-a promis Allah Al-Ahad (Unicul) dreptcredincioşilor Grădini
Binecuvântate, după cum a spus în Coranul cel Glorios:
„Spune: «Pot eu să vă vestesc ceva mai bun decât acestea? Aceia care sunt cu frică,
au de la Domnul lor Grădini pe sub care curg râuri, în care vor avea veşnic sălaş şi soţii
curate şi mulţumirea lui Allah, căci Allah este Cel care îi Vede Bine [Al-Basir] pe robii
Săi.” [Coran, 3:15]
Dacă în ceea ce priveşte, însă, comunităţile precedente, le grăbea lor Allah pedeapsa lor
în acestă Viaţă Lumească dacă nu credeau ei şi nu considerau drepte cele cu care veneau Profeţii
(Pacea lui Allah fie asupra lor!), ca o îndurare asupra comunităţii noastre, ne-a făgăduit nouă
Allah să nu cadă nicio pedeapsă asupra noastră atât timp cât Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) se află printre noi şi chiar şi după moartea sa, atâta timp cât vom continua
să fim noi dintre cei care îşi cer iertare de la Allah şi se întorc la El cu căinţă. A spus Allah Al'Alaa (Preaînaltul):
„Allah nu a voit să-i osândească, atunci când te aflai si tu printre ei! Şi nu a voit
Allah să le fie nimicitor când unii dintre ei au cerut iertare!” [Coran, 8:33]
Cine a persistat în a face „saiyd al-'iştighfaar” 195 având în inima sa convingerea celor pe
care le spune şi a murit în acea zi, atunci, cu adevărat, va fi el din neamul Raiului.
Shadaad ibn 'Aws (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

191

N.t. – constrângere, încercare, problemă
N.t. - o rezolvare, o soluţie
193
N.t. – jur pe Allah
194
N.t. – probabil că prin aceasta se doreşte a se indica faptul că Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul iubeşte ca robii Săi
să îşi ceară ieratare pentru a le ierta lor, şi Allah ştie cel mai bine
195
N.t. – ruga care este considerată ca fiind cea mai bună modalitate de a îţi cere iertare de la Allah Preaînaltul,
conform spuselor Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvânatrarea lui Allah fie asupra sa!)
192
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„ Saiyd al-'iştighfaar (cea mai bună modalitate de a Îi cere iertarea lui Allah) este a
spune robul (lui Allah): «Allahumma ‘Anta rabbiy laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, khalaqtaniy uua
‘anaa 'abduka, uua 'anaa alaa ahdika uua uu'adika ma-stat'atu; 'e'auudzu bika min sharri
maa sana'atu, Ab'uu laka bi-ni'amatika aleyya uua Abu’u bi-dzanbiy; fa-ghfir liy, fa'innahu laa yaghfiru-dz-dzunuuba 'llaa 'Anta. – O, Allah, tu eşti Domnul meu, nu există
altă Divinitate în afară de Tine, Tu m-ai creat şi eu sunt robul Tău şi mă supun
legământului şi Poruncilor Tale pe cât pot; caut adăpost la Tine de răul pe care l-am comis,
mărturisesc binecuvântările Tale asupra mea şi îmi recunosc păcatul, aşadar iartă-mi mie,
căci, cu adevărat, nimeni nu iartă păcatele în afară de Tine.» Cine a spus-o într-o zi,
crezând cu convingere în ea şi a murit în acea zi înainte de a se însera este din neamul
Railui, şi cine a spus-o într-o noapte, crezând cu convingere în ea, şi a murit în acea noapte
înainte de a ajunge dimineaţa, este el din neamul Railui.”
(relatat de Bukhari şi Tirmidhi)
Thubaan (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia ca,
după terminarea Rugăciunii să se roage de iertare lui Allah de trei ori.”
I s-a spus lui 'Auuzaa'iy (Allah să fie mulţumit de el!), unul din şirul de transmiţători ai
haditht-ului:
„«Cum este cererea de iertare?» A spus: «Spune: „Astaghfirullaah, astaghfirullaah –
Cer iertarea lui Allah, cer iertarea lui Allah.” şi aceasta datorita greşelilor şi deficitelor ce
pot afecta Rugăciunea.»”
(relatat de Muslim)
Ne cerem iertare de la Tine, o, Domnul nostru, şi ne întoarcem la Tine cu căinţă, pentru
ceea ce am făcut insuficient, şi pentru ceea ce am omis, şi pentru ceea ce am uitat, şi pentru ceea
ce am greşit, amin!
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Incheiere
… si in incheiere, Îl rog pe Allah sa ne învete pe noi ceea ce nu stim, si sa faca
folositor pentru noi cele pe care ne-a învatat, caci, cu adevarat, El este Darnic si
Generos.
Si incheierea rugii noastre este Lauda lui Allah, Domnul Lumilor, pacea
fie asupra Trimisilor, si binecuvantarea lui Allah sa se rasfranga asupra Profetului
Mohammed si sa se pogoare asupra lui cele mai bune binecuvantari si cele mai absolute
salutari, precum si asupra familiei sale si a tuturor companionilor sai.
Si am incheiat cu Lauda lui Allah.
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Sistemul de transcriere fonetică folosit pentru
transliterarea numelor proprii şi a rugilor în limba
arabă
Literele alfabetului limbii române care au fost folosite ca echivalent pentru transcrierea
fonetică a sunetelor literelor alfabetului limbii arabe sunt următoarele:

 ) )ﻅdz
 ) )ﺫdz
 ) )ﺕt
 ) )ﻁt
 ) )ﺹs
 ) )ﺱs
 ) )ﺽd
 ) )ﺩd
( َ) fathah - (în general) a (dar există şi situaţii particulare în care se pronuntţă ca un sunet
aproape de e

 ) )ﺍaa
(ُ) dammah - u
 ) )ﻭuu
(ِ ) kasrah - i
 ) )ﻱy
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 ) )ﻍgh
 ) )ﺡh
 ) )ﺥkh
 ))ﻩh
" ))ﻉ
' ))ء
 ) )ﻡm
 ) )ﻥn
 ) )ﻑf
 ) )ﻙk
 ) )ﻕq
 ) )ﺵsh – cu sensul de “ş”
 ) )ﺙth
 ) )ﺝgi
 ) )ﺭr
 ) )ﺯz
h (dacă aceasta se află într-un cuvânt la care ne oprim, nefiind nelegat în pronunţie de cel

 ))ﺓurmător lui)
 )) ﺓt (dacă este ultima literă a unui cuvânt care se leagă în pronunţie de cel următor lui)
ّ)) indică dublarea în pronunţie a literei pe care o însoţeşte
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ٌ)) un
ً)) an
ٍ)) in
Menţiune: Substantivele vor fi despărţite prin cratimă (-) de articolul hotărât "al", care le
precede.
Cu siguranţă că transcrierea fonetică în limba română a sunetului literelor alfabetului
arab este doar aproximativă, exactitatea neputând fi pretinsă atâta timp cât alfabetul
limbii arabe conţine unele sunete inexistente în limba română.
Folosind acest sistem de transcriere fonetică vom avea, spre exemplu, următoarele
modalităţi de transliterare în limba română:

ﻣُﺤَﻤﱠﺪ
Mohammed
===

ﻣَﻜﱠﺔَ ﺍﻟﻤُﻜَﺮﱠﻣَﺔ
Mekkata-l-Mukarramah
===

ﺍﻟﺤَﻤﺪُ ﻟِﻠﻪ
Alhamdu lillaah
===

ﺍﷲُ ﺍﻟﻘَﺮِﻳﺐ
Allaahu Al-Qariyb
===
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Luati
cu voi provizie,
dar cea mai buna
provizie este
evlavia!
(Surat Al-Baqara, 197)
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