În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător
"[Întreaga] laudă este a lui Allah, Domnul
Lumilor,
Cel Milostiv, Îndurător
Stăpânitorul Lumii de Apoi
[Numai] pe Tine Te adorăm şi [numai] Ţie îti
cerem ajutorul
Călăuzeşte-ne pe drumul cel drept
Drumul celor pe care Tu i-ai binecuvântat şi
nu a celora asupra cărora s-a pogorât mânia
Ta şi nici a celora care-au rătacit."
(Sura Al-Fatiha:1-7).
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În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel Îndurător.
Dragi fraţi şi surori:
!
V-aţi gândit vreodată de unde au rezultat
punctele de vedere diferite? Ce aţi gândit
înainte despre religie?
!
Aţi putut observa duşmania între diferitele
rase umane? Fiecare presupune că el/ea crede
în adevărata religie chiar dacă adoră un
simplu pom considerat zeitatea lui-ei.
!
Aţi observat cum gândesc oamenii fanatici
despre religia lor?
Sunt sigur că te-au preocupat aceste aspecte.
Poate aceste întrebări te conduc la concluzia că
unica soluţie ar fi existenţa unei singure religii
pentru întreaga omenire: o religie care să fie
înţeleasă de toată umanitatea.
Fiecare fiinţă umană ar trebui să perceapă
imediat, fără nici un fel de ghidare, necesitatea de a
urma aceste câteva principii:
1.Să creadă în existenţa unei singure
Divinităţi (pentru că politeismul ar putea distruge
cosmosul).
2. Propovăduirea (răspândirea) generozităţii
printre oameni.
1
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3.Credinţa că Allah Preaînaltul şi-a trimis
profeţii cu scopul de a-i preveni pe oameni despre
cele două principii.
Dacă te gândeşti la aceste probleme, îti vei
pune întrebarea firească dacă o astfel de religie
există cu adevărat. Răspunsul este "Da". Întradevăr, această unică religie a existat încă de la
începutul creaţiei, revelată de Allah Preaînaltul
profeţilor Săi care au fost trimişi diferitelor
popoare.
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
"Singura religie acceptată de Allah este Islamul
şi nu au fost deosebiri între cei cărora le-a fost
dată Scriptura decât după ce a ajuns la ei
Stiinţa, din pricina pizmei lor. Iar cel care nu
crede în semnele lui Allah să ştie că Allah
grabnic cere socoteală!" (Sura Al-'Imran:19).
Şi tot Allah Preaînaltul mai spune: "Acela
care doreşte o altă religie decât Islamul nu-i va fi
acceptată, şi el se va afla în Lumea de Apoi
printre cei pierduţi." (Sura Al-'Imran:85).
Deci, toate religiile provin de la Allah
Preaînaltul dar unii oamenii au schimbat în mod
eronat denumirea religiei lor după numele
Profetului căruia i-a fost revelat mesajul divin.
Această denumire improprie este punctul de
2
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plecare al discuţiilor şi fanatismului între mai multe
comunităţi. Această divizare a facut ca umanitatea
să uite de adevărata religie. Islamul a fost numit
"Muhammedanism" după numele Profetului
Muhammed (salleAllhu aleihi we sellem), aşa cum
şi alte religii au fost numite după numele profeţilor
lor, în ciuda faptului că toţi profeţii au propovăduit
o singură religie şi i-au sfătuit pe oamenii
comunităţii lor să urmeze religia unica cea a lui
Allah Preaînaltul.
Cu toate că nu sunt un predicator, simt că este
de datoria mea să prezint cât mai succint ce
înseamnă această religie, pentru că dacă urmaşii
altor religii ar rămâne ignoranţi faţă de Islam şi
învăţăturile sale, atunci prejudecăţile lor vor
conduce spre neînţelegerea fundamentelor acestei
religii şi nu vor fi niciodată călauziţi.

***
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Islamul
Cuvântul "Islam" înseamnă pace între
oameni şi supunere la voinţa lui Allah Preaînaltul.
De asemenea, mai înseamnă pace între om şi el
însuşi, pe de o parte, şi între el însuşi şi ceilalţi, pe
de altă parte, la fel ca şi evlavie. Toate aceste sensuri
sunt strânse în Coranul cel Sfânt din care oricine
poate să înveţe cum să facă bine pentru ceilalţi şi să
se purifice aplicând învăţăturile sale. Profetul
Muhammed (salleAllhu aleihi we sellem) este
ultimul dar nu şi singurul profet al Islamului.
Musulamnii cred în toţi profeţii anteriori lui: ei
cred în Abraham (Avraam), Moise (Musa) şi Isus
(Isa) (pacea şi binecuvântarea fie asupra lor!).
Allah Preaînaltul i-a trimis pe acei profeţi omenirii
pentru a-i călăuzi, pentru a îndeplini voinţa Sa şi
pentru a trăi fericiţi. Qur'anul este Cartea Sfânta a
Islamului care cuprinde toate învăţăturile
adevărate ale celorlalte cărţi sfinte: "Iar tie,
Muhammed, ţi-am trimis Cartea cu Adevăr,
întărind Scriptura de dinaintea ei şi întrecând -o
pe ea. Deci fă judecată între ei după ceea ce ţi-a
trimis Allah şi nu urma poftele lor,
4
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îndepărtându-te de la Adevărul ce ţi-a venit!
Fiecăruia dintre voi Noi i-am dat o lege şi o
rânduială. Dacă ar fi voit Allah, v-ar fi făcut o
singură comunitate, dar El voieşte să vă încerce
în ceea ce v-a dat. Deci, întreceti-vă în plinirea de
fapte bune, căci la Allah este întoarcerea
voastră, a tuturor, şi El vă va înştiinţa despre
cele asupra cărora aţi avut păreri diferite!"
(Sura Al-Maida:48).

***
Credinţa
Islamul îi învaţă pe toţi musulmanii să creadă
doar în Allah Preaînaltul, în îngerii Lui, în Cărţile
Lui, în Profeţii Lui, în învierea după moarte şi în
Ziua Judecăţii: "O, voi cei care credeţi! Fiţi cu
credinţa neclintită în Allah şi în Trimisul Său, în
Cartea Sa pe care a pogorât-o asupra Trimisului
Său şi în Cartea care a pogorât-o mai înainte!
Cel care nu crede în Allah, acela pribegeşte în
cea mai îndepărtată rătăcire." (Sura
An-Nisa':136).
Musulmanii cred în diferenţa dintre bine şi
5

Fundaţia Taiba

rău. Toate creaţiile lui Allah Preaînaltul sunt bune şi
dacă sunt folosite pentru a-L mulţumi pe El, atunci
toate vor conduce spre fericire. Dar, dacă sunt
utilizate cu rea credinţă, atunci vor îndruma către
răutate şi regret.
"Cel care săvărşeşte o faptă bună o face
pentru sine însuşi, iar cel care face rău o face
împotriva sa. Domnul tău nu este nedrept cu
robii Săi." (Fussilat:46).

***
Dumnezeu (Allah)
Toţi musulmanii se roagă doar la Dumnezeu
(Allah Preaînaltul) care este Atotputernic,
Atotştiutor, Susţinătorul întregii omeniri.
El nu a fost născut şi nici nu a dat naştere. El
este Lumina pământului şi a cerurilor. El este Cel
Atotputernic, Cel Milostiv, Primul şi Ultimul şi Cel
Veşnic. Dacă Isus l-a numit pe Allah "tată" a fost din
cauza milosteniei şi generozităţii Lui şi nu
înseamna că El este "tatăl" lui literalmente.

***
6
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Principiile Islamului
Următoarele îndatoriri ar trebui îndeplinite
de fiecare musulman:
1. Credinţa puternică în existenţa lui Allah şi
că nu există altă divinitate în afară de El.
2. Rugăciunile: purifică corpul şi înalţă
sufletul.
3. Postul: pentru desăvârşirea corpului şi
sufletului; este un remediu pentru trupuri în scopul
obţinerii unei interacţiuni mai bune cu oamenii,
animalele şi plantele, şi îi învaţă pe oameni să aibă
răbdare şi o voinţă puternică.
4. Dania: pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre
omul bogat şi cel sărac; cel bogat trebuie să doneze
săracilor 2.5% din profitul său în fiecare an (lunar),
dacă banii deţinuţi depăşesc valoarea a 85 grame de
aur de 21 karate. Chiar dacă cei bogaţi trebuie să
plătească dania în fiecare an, este preferabil să ofere
mai mult. Eu cred că una dintre cele mai sacre
îndatoriri ale musulmanilor este să-i ajute şi să fie
milostiv cu fraţii lor mai săraci.
5. Pelerinajul la Mekka: fiecare musulman
trebuie să viziteze Mekka o dată în viată dacă are
posibilităţi. În Mekka, musulmanii nu adoră un idol
sau un profet, ci meditează la învăţăturile sacre ale
7

Fundaţia Taiba

Islamului şi îi mulţumesc lui Allah Preaînaltul. Pe
lângă acestea, pelerinii din întreaga lume se
întâlnesc şi se înfrăţesc.

***
Fără constrângeri în Islam
Sfântul Coran îi învaţă pe oameni că nici un
om nu trebuie constrâns să creadă în ceva, acest
lucru fiind interzis. Toate războaiele purtate de
musulmani au fost pentru apărarea şi susţinerea
credinţei Islamice, dar în anumite epoci anumite
state Islamice au purtat războaie pentru a obţine
recompense lumeşti, plăceri şi ambiţii. În
consecinţă, Islamul nu trebuie să fie învinuit pentru
asemenea erori pentru că el este împotriva acestor
războaie. Mai mult, adepţii celorlalte religii au
iniţiat la rândul lor războaie în numele religiei, dar
religia nu este vinovată pentru pretenţiile lor.
Islamul oferă oamenilor libertate totală în
gândire şi acţiune. Înnobilează sufletul omului fără
să recurgă la violenţă, şi, de aceea omul poate trăi în
linişte. Pentru a fi musulman nu trebuie să parcurgi
anumite ritualuri pentru că Islamul nu este numai o
religie care se practică pe tot globul dar este şi
8
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religia unei armonii perfecte cu natura umană.
Fiecare copil la naştere este musulman. Profetul
Muhammed (salleAllhu aleihi we sellem) a spus:
"Fiecare copil este născut în stadiul natural de
fittrah (musulman), iar părinţii sunt cei care îl fac
evreu, creştin sau zoroastru.”

***
Eu sunt musulman: un om al păcii
Cred că nu există altă divinitate în afară de
Allah Preaînaltul. El este Protectorul, Unicul, iar
ştiinţa Lui este peste tot şi nu într-un anume loc. "El
este Cel care a creat cerurile şi pământul în şase
zile şi pe urmă s-a înălţat pe tron. El ştie ce intra
în pământ şi ce iese din el, ce coboară şi ce se
înaltă la el, El este cu voi, oriunde v-aţi afla. Şi
Allah vede bine ceea ce faceţi." (Sura AlHadid:4).
Nimic nu este asemenea Lui, nimic nu
seamănă cu El şi El este creatorul tuturor lucrurilor.
Eu cred în toţi profeţii Lui, fără a face discriminare
între Moise, Isus sau Muhammed (salleAllhu aleihi
we sellem). Mă rog la Allah Preaînaltul pentru
9
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ajutor, călăuzire şi pentru iertarea păcatelor, fără a o
face prin intermediari. Mă rog la Allah Preaînaltul
tot timpul şi ştiu că învăţătura Lui este cu mine tot
timpul oriunde m-aş duce. El este Judecătorul
tuturor faptelor mele şi aplic poruncile din Sfântul
Coran.
Urmez învăţăturile Islamului: rugăciunea,
postul, dania şi pelerinajul la Mekka. Mai mult,
suicidul şi omorul sunt interzise pentru că Islamul
a cerut oamenilor să trăiască în pace. Nu comit
adulter şi evit toate ispitele care m-ar corupe sau mar face să deviez de la drumul cel drept, pentru că
sunt conştient că prin natura sa, corpul este slab:
"Şi nu vă apropiaţi de preacurvire, căci ea este o
josnicie! Şi rău drum este ea!" (Sura Al'Isra:32).
Adevărata fericire este cea pe care o obţii fără
ca apoi să regreţi. O asemenea fericire este
rezultatul unui nivel înalt al sentimentelor spiritului
şi este întărită prin puterea sufletului. Un bun
exemplu este povestea unui om care şi-a dorit să
comită adulter, dar conştiinţa lui l-a oprit, şi odată,
când era sub influenţa alcoolului nu a mai rezistat şi
s-a lăsat dus de val şi s-a luat la ceartă cu un om bun
care o apără pe femeie. Omul nostru, fiind sub
influenţa alcoolului l-a omorât pe omul cel bun care
a încercat să intervină în cearta dintre el şi femeie.
10
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Deci concluzionăm că băuturile alcoolice pot fi
sursa tuturor păcatelor.
Nu particip la jocurile de noroc, nici măcar
pentru sume mici, pentru că cel care pariază nu are
respect pentru veniturile sale. Pentru a pune
norocul cuiva într-o balanţă de pariuri pe cărţi este o
slăbiciune josnică a personalităţii: "O, voi cei care
credeţi! Vinul, jocurile de noroc, pietrele
ridicate (idolii) şi săgeţile (pentru prezicere)
sunt numai murdării din lucrătura lui Şeitan.
Deci feriţi-vă de ele ca să izbândiţi!" (Sura AlMaida:90).
Un musulman nu împrumută şi nu ia
împrumut cu camătă pentru că acest lucru este o
cale către rătăcire. Un musulman ar trebui să dea cu
împrumut unuia care are nevoie dacă este în puterea
lui. Pe de altă parte, cel care dă poate cere garanţii
cu scopul de a fi sigur că banii vor fi returnaţi, dar
el/ea nu ar trebui să folosească aceste garanţii dacă
vrea să facă fapte bune.
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
"O, voi cei care credeţi! Fiţi cu frică de Allah şi
lipsiti-vă de restul de camătă ce v-a mai rămas
(la oameni), dacă sunteţi credincioşi!/ Dacă nu o
veţi face, vi se vesteşte război din partea lui Allah
şi a Trimisului Său. Însă dacă vă veţi căi, veţi
avea banii voştri (mai puţin camată). Nu
11
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nedreptăţiţi şi nu veţi fi nedreptăţiţi!/ Aceluia
care este strâmtorat să i se dea păsuire până îi va
fi uşor, iar să faceţi milostenie e şi mai bine
pentru voi, dacă stiţi!" (Sura Al-Baqara:278280).
Un musulman nu bârfeşte şi nu vorbeşte urât
despre un frate de-al său. Cel ce bârfeşte pe un
semen de-al lui este ca şi cum ar mânca carnea
fratelui său mort. Acelaşi lucru se întamplă şi în
cazul în care cineva încearcă să strice reputaţia unui
frate de-al său şi îl vorbeşte pe la spate atunci când
el nu are noroc: "Dreptcredincioşii sunt fraţi.
Deci împăcaţi-i pe cei doi fraţi ai voştri şi fiţi cu
frică de Allah! Poate că veţi afla îndurare!/ O,
voi cei care credeţi! Să nu râdă un neam de alt
neam, care s-ar putea să fie mai bun decât ei, nici
muierile (să nu râdă) de alte muieri, care s-ar
putea să fie mai bune decât ele! Nu vă ocărâţi şi
nu vă batjocoriţi cu porecle unii pe alţii. Ce rău
este numele urât şi ruşinos, după credinţă! Iar
cei care nu se căiesc, aceia sunt nelegiuiţi./ O, voi
cei care credeţi! Feriţi-vă cu străjnicie de
bănuieli, căci unele bănuieli sunt păcat! Nu vă
iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii! Oare
voieşte vreunul dintre voi să mănânce carnea
fratelui sau mort? (Nu!) Voi aţi urât aceasta! Şi
fiţi cu frică de Allah, fiindcă Allah este Iertător şi
12
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Îndurător!" (Sura Al-Hujurat:10-12).

Credinţa şi faptele
Credinţa fără fapte nu este completă.
Credinţa nu este suficientă atâta timp cât nu este
trasformată în fapte. Musulmanii cred că Allah
Preaînaltul îi judecă în funcţie de faptele lor, şi vor
suporta consecinţele, fie în acestă lume, fie în
Lumea de Apoi. Fiecare musulman este responsabil
pentru faptele sale şi nimeni nu va răspunde pentru
faptele sau greşelile altora. "Jur pe timp!/ Că
omul va fi în pierdere,/ Afară de cei care cred (în
monoteism) şi împlinesc fapte bune şi de
îndeamnă unul pe altul către Adevăr şi se
îndeamnă unul pe altul la răbdare. " (Sura Al'Asr:1-3).

***
Islamul şi societatea
Statutul femeii în Islam
Bărbatul şi femeia au aceeaşi origine şi
aceleaşi suflete şi Allah Preaînaltul i-a binecuvântat
cu inteligenţă şi cu capacitatea înnăscută de a-şi
13
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îndeplini îndatoririle. În Islam, atât bărbatul cât şi
femeia îşi suportă responsabilităţile şi femeia este
considerată capabilă să îşi îndeplinească
îndatoririle vieţii până la un anume punct. Bărbaţii
şi femeile ar trebui să-şi trăiască vieţile conform cu
realitatea pentru că fiecare îşi are propria
individualitate.
Situaţia normală pentru o femeie musulmană,
ca soţie, este să-i fie supusă soţului, şi ca mamă, să
aibă grijă de copiii ei. Cu alte cuvinte, o femeie
trebuie să-şi petreacă majoritatea timpului având
grijă de familie şi de copii pentru că acest lucru este
principala ei datorie.
Iar dacă o femeie trebuie să muncească,
trebuie să o facă în conformitate cu Islamul, şi să-şi
aleagă o slujbă care să i se potrivească cu firea ei,
adică: profesoară, asistentă, medic ginecolog sau
pediatru...etc.
Din punct de vedere Islamic, pot spune că
femeia are parte de stimă şi respect oriunde s-ar
afla. Dacă ele au fost tratate mai prost în anumite
părţi din Est, asta s-a datorat neaplicării
învăţăturilor Islamului. "Şi printre semnele Lui
(este acela) că El v-a creat din voi înşivă soaţe,
pentru ca voi să trăiţi în linişte împreună cu ele.
Şi El a pus între voi dragoste şi îndurare şi întruacestea sunt semne pentru un neam de oameni
14
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care chibzuiesc." (Sura Ar-Rum:21).

***
Pretenţiile duşmanilor Islamului
Ideile răutăcioase răspândite împotriva
Islamului în cărţile unor scriitori fanatici, nu sunt
adevărate. Mai mult, au exagerat despre adevăr prin
susţinerea unor asemenea falsuri care au apărut în
publicaţiile lor în toată lumea.
Un om corect ar trebui să cunoască el însuşi
detalii ale acestei probleme pentru a putea să-şi
formeze o părere corectă. Aparent, aceşti fanatici
au servit intereselor coloniale pentru că ei au
ignorat persecuţiile Vestului asupra Estului lipsit de
apărare, pretinzând că ei luptă împotriva sclaviei şi
pentru a-i proteja pe cei asupriţi.
Care sunt reformele introduse de Vest în Est?
Să fie oare slăbirea şi coruperea unei naţiuni bune
prin răspândirea prostituţiei şi a alcoolului?

***
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Egalitatea şi Fraternitatea
(Fraternitatea în Islam)
Islamul este religia monoteismului şi a
egalităţii între oameni, de dragul Creatorului lor. În
ciuda diferenţelor de statut dintre oameni, ei trebuie
să coopereze şi să aibă relaţii reciproce de
cooperare şi de compasiune între ei. De exemplu,
cel bogat ar trebui să-l ajute pe cel sărac. Mai mult,
aceste relaţii de reciprocitate există şi în aşa-zisele
sisteme cosmopolite.
Discriminarea împotriva rasei, culorii sau
nivelului de cultură nu există în Islam, unde
oamenii sunt consideraţi o familie în care albii şi
negrii sunt egali în ceea ce se numeşte: fraternitate.
"O, voi oameni! Noi v-am creat dintr-un bărbat
şi o muiere şi v-am făcut pe voi popoare şi
triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai nobil
dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre
voi. Allah este Atoateştiutor şi Bineştiutor."
(Sura Al-Hujurat:13).

***
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Judecata personală
Islamul încurajează individul să aibă opinii
personale şi respectă credinţa fiecarei persoane
atât timp cât nu depăşeşte limita înţelegerii
adevăratei religii. "Spune: <Eu vă îndemn pe voi
cu privire la un singur lucru: Să vă ridicaţi voi
înaintea lui Allah câte doi sau câte unul şi apoi să
cugetaţi! Tovarăşul vostru (Muhammed) nu este
stăpânit de duhuri, ci el nu este decât un
prevenitor pentru voi înainte de o pedeapsă
aspră!>" (Sura Saba':46).

***
Islamul şi ştiinţa
Islamul consideră că acumularea a cât mai
multe informaţii
este o datorie a fiecărui
musulman: "O, voi cei care credeţi! Când vi se
spune vouă: <Faceţi loc în adunări!>, atunci
faceţi loc şi vă va face şi Allah vouă loc (în
Paradis)! Iar când se spune <Ridicaţi-vă!>,
atunci ridicaţi-vă voi şi Allah îi va ridica cu
17
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câteva trepte pe aceia care cred dintre voi şi pe
aceia cărora li s-a dat ştiinţa, căci Allah este bine
ştiutor a ceea ce faceţi!" (Sura Al-Mujadila:11).

***
Islamul şi munca
"Plăteşte-l pe cel care a muncit înainte ca
transpiraţia lui să se usuce."
Cuvintele menţionate mai sus sunt relatate de
Profetul Muhammed (salleAllhu aleihi we sellem).
Oricum, orice muncă care îi aduce omului un câstig
cinstit pentru a trăi onorabil este respectabilă. "Şi
spune: <Lucraţi, însă Allah va vedea lucrul
vostru ca şi Trimisul Său şi dreptcredincioşii! Şi
veţi fi voi aduşi la Cel care le cunoaşte pe cele
nevăzute şi pe cele văzute şi vă va vesti vouă cele
pe care le-aţi făcut!>" (Sura At-Tawbe:105).

***
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Teoria economiei în Islam
Fiecare guvern Islamic trebuie să asigure
cetăţenilor ei cele necesare vieţii: adăpost, hrană şi
haine.
Teoria Islamică asupra economiei a
funcţionat secole la rând şi a avut un mare succes.
Islamul asigură celor care lucrează răsplata muncii
depuse indiferent de efortul depus dar în acord cu
natura muncii. Propietatea privată este resursa
naturală a muncii industriale. De aceea, Islamul
respectă proprietatea privată şi, în consecinţă,
protejează cea mai importantă sursă a vieţii.

***
Moştenirea în Islam
Este ceva omenesc ca omul, din instinct, să
caute să-şi perpetueze numele pe pământ. Acest
lucru este posibil când copiii şi nepoţii duc numele
şi tradiţia mai departe. De aceea, omul încearcă să
câstige mai mult pentru ei. Aceste câştiguri sunt
considerate un factor important al dezvoltării şi
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reprezintă baza moştenirii. Deci moştenirea
înseamnă distribuirea şi redistribuirea venitului în
Islam, pentru că soţia, fetele şi băieţii au drepturi
asupra moştenirii tatălui. Dacă tatăl nu are nici un
fiu, soţia lui, mama, tatăl, fraţii şi surorile au drept
de moştenire. Astfel, moştenirea înseamnă
distribuirea averii decât strângere de nişte bani care
încetul cu încetul duc la formarea clasei feudale.
Această distribuire duce de asemenea la dreptate şi
la solidaritate printre descendenţi şi rudele lor.
Mai mult, Islamul îl consideră pe om un agent
care moşteneşte averea, care este, de fapt,
propietatea lui Allah Preaînaltul. De aceea, omul
trebuie să împartă din averea sa pentru beneficiul
omenirii: "Şi nu încredinţaţi celor nepricepuţi
averile voastre, pe care Allah le-a făcut pentru
voi mijloc de a trăi, ci hrăniţi-le cu ele,
imbrăcaţi-i şi spuneti-le lor vorbe cuviincioase."
(Sura An-Nisa':5). Astfel, omul nu trebuie să-şi
cheltuiască averea în mod prostesc. Dacă un
musulman îşi pierde, din neştiinţa, o parte din
avere, atunci restul va fi adminstrată de o rudă de a
sa.

***
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Comerţul
Comerţul este considerat unul dintre stâlpii
de bază ai economiei islamice, pentru că constituie
90% din resursele de profit. De aceea, Islamul a
stabilit un set de reguli restrictive pentru a garanta
onestitatea în afaceri. Profetul Muhammed
(salleAllhu aleihi we sellem) a spus: "Comerţul este
la atitudinea celor două părţi. Dacă cele două părţi
comunică şi spun adevărul, atunci comerţul lor este
binecuvântat, iar dacă cele două părţi spun
minciuni şi nu se înţeleg, atunci comerţul lor nu este
binecuvântat.

***
Monopolul
Monopolul asupra hranei sau anumitor
lucruri care au preţuri mari este interzis în Islam.
Mai mult, creşterea preţurilor este în general
interzisă. Islamul are un anumit set de reguli care
dirijează comerţul internaţional în concordanţă cu
frăţia umană.

***
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Exploatarea
Exploatarea, de toate tipurile, este interzisă
pentru a face viaţa oamenilor mai uşoară. Dacă un
decedat a avut o datorie şi nu o poate plăti, atunci
guvernul Islamic ar trebui să-i plătească datoria
pentru a evita haosul pe piaţa comercială. Profetul
Muhammed (salleAllhu aleihi we sellem) a spus:
"Eu sunt foarte aproape de cei care cred, şi dacă un
credincios moare şi lasă vreo datorie, plata ei este o
datorie pentru mine şi pentru cel care posedă
proprietate şi pentru moştenitorul ei/lui.”

***
Camăta
Camăta este înterzisă în Islam pentru că unul
din principiile de bază spune: "Nu există profit fără
trudă şi nu există bani fără efort." "Allah nu
îngăduie câştigul din camătă dar îl face să
crească pe cel din milostenie. Allah nu-l iubeşte
pe necredinciosul păcătos!" (Sura AlBaqara:276).
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Allah Preaînaltul îl aseamănă în Coranul cel
Sfânt pe cel care face comerţ cu camăta cu cel pe
care diavolul l-a încătuşat şi nu mai este în stare să
se ridice. Acest om este egoist şi lipsit de orice
sentiment de milă.

***
Natura Islamului
Islamul este singura religie din lume care a
fost trimisă întregii umanităţi şi pentru toate
timpurile. Deci este caracterizată de următoarele:
Islamul este religia omului matur care o
adoptat-o din moralitate şi în deplină concordanţă
cu facultăţile mintale, fără a fi nevoie de alte
introduceri.
Islamul este religia revelată de Allah
Preaînaltul tuturor profeţilor Lui şi trimisă
oamenilor care deviaseră de la drumul cel drept din
cauza ignoranţei lor, lipsei de compasiune şi
subiectivităţii dorinţelor lor.
Islamul le spune credincioşilor să creadă în
toţi profeţii trimişi indiferent dacă li se cunoaşte
sau nu numele.
Islamul glorifică intelectul pe care l-a făcut
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singurul judecător în toate aspectele cum ar fi:
credinţa, comportamentul social şi personal.
Islamul militează pentru egalitate între
oameni şi critică orice tendinţă spre discriminare
între oameni şi care slăveşte o anumită rasă.
Acum, dragi fraţi şi surori, sper că aţi citit
această cărticică cu interes şi aţi dedicat o parte din
timpul vostru studierii toleranţei învaţăturilor
Islamului, pentru a uşura omenirea de acel conflict
iscat de cei care aruncă afirmaţii false pe seama
Islamului şi fac acest lucru fără a poseda suficiente
informaţii.
“Allah! Nu este Dumnezeu în afără de El,
Cel Viu, Veşnicul! Nici aţipirea, nici somnul nuL cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri şi cele de
pre pământ! Cine este acela care ar putea
mijloci la El fără de îngăduinţa Lui? El le ştie pe
cele din faţa lor şi pe cele din urma lor. Şi ei nu
pricep nimic din ştiinţa Sa în afară de ceea ce El
voieşte. Tronul Lui se întinde peste ceruri şi
peste pământ şi nu-I este grea păzirea lor. El este
Preaînaltul, Măreţul!” (Sura Al-Baqara:255).
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