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Să fiu musulman în credinţa mea
Prima condiţie pe care o implică apartenenţa la Islam este ca
musulmanul să aibă dogma adevărată, conform celei menţionate în
Quran şi în tradiţia Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!). Să creadă în ceea ce au crezut primii musulmani,
companionii Profetului Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) şi
marii imami cunoscuţi de-a lungul timpului prin credinţa, faptele lor şi
prin înţelegerea corectă a religiei lui Allah.

A fi musulman în credinţa mea implică următoarele:
1) Să cred că Allah Cel Atotputernic şi Atoatestiutor este
Creatorul universului şi El este de ajuns pentru Sine şi nu are nevoie de
creaţiile Sale. Acest lucru este de asemenea demonstrat şi de frumuseţea
şi complexitatea acestui univers. Fiecare parte a universului are nevoie
de cealaltă pentru a-şi asigura existenţa şi stabilitatea. O singură parte
nu poate să existe de una singură. Un univers atât de minunat nu poate să
existe fără concepere şi susţinere de la Allah Atotputernicul. Allah
Preaînaltul spune în Quranul cel Sfânt:"Dacă s-ar afla în ele (în cer şi
pe pământ) alţi dumnezei afară de Allah, amândouă ar fi stricate.
Mărire lui Allah, Stăpânul Tronului, care este mai presus decât ceea
ce spun ei." (surat Al-Anbiya:21)
2) Să cred că Allah a creat această lume cu un un scop bine
definit pentru că nu se potriveşte cu caracteristica Sa de perfecţiune să fi
creat acest univers în zadar. Scopul creării acestei lumi nu poate fi
cunoscut decât prin intermediul trimişilor şi a Cărţilor Lui. Allah
Preaînaltul spune în Quranul cel Sfânt:" Oare credeţi că v-am creat pe
voi fără rost şi că nu vă veţi întoarce la Noi? / Preaînalt este Allah,
Stăpânul adevărat! Nu este Dumnezeu afară de El, Stăpânul
Tronului sublim!" (surat Al-Mu'minun:115-116)
3) Să cred că scopul existenţei în această lume este de a-L
cunoaşte aşa cum S-a descris El Însuşi în Sfântul Quran, de a mă supune
şi de a-L adora pe Allah. Allah Preaînaltul spune: "Eu nu i-am creat pe
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djinni şi oameni decât pentru ca ei să Mă adore. / Eu nu voiesc de la ei
întreţinere şi nici nu voiesc ca ei să Mă hrănească pe Mine. / Ci Allah
este Întreţinătorul, Stăpânul puterii, Cel Statornic." (surat AdhDhariat:56-58)
4) În Quranul cel Sfânt sunt menţionate numeroase atribute care
scot în evidenţă faptul că - Allah este Singurul care merită toate formele
de adorare, slăvire. Printre aceste atribute putem enumera Al-Qayyum
(Cel Etern), Al-Muqaddim (Cel capabil de a înnainta
(timpul,lucrurile…) şi Al-Baqi (Veşnicul) distinct de makhluq
(creaţia). El nu are nici fiu, nici tată, şi nici nu are pe nimeni asemenea.
El nu are nevoie de ajutor de la creaturile Sale, în timp ce creaturile Sale
sunt cele care au nevoie de ajutorul Lui. El este Unicul, Cel care nu are
semeni (Al-Wahid) în creare, atribute şi acţiunile Sale. El este Al-Alim
(Atoateştiutor), Al-Hayy (Cel Veşnic Viu ), Al-Wasi' (Cel cu har
nemărginit) şi are şi multe alte atribute necunoscute de noi.
5) Să cred că Paradisul (Raiul) este răsplata pentru cel
dreptcredincios (mu'min) şi Iadul este pedeapsa pentru cel care nu
crede. Allah Preaînaltul spune în Quranul cel Sfânt: " O parte vor fi în
Rai şi o parte vor fi în Foc" (surat Aş-Şura:7)
6) Să cred că toţi oamenii sunt în stare să facă fapte bune şi să
evite păcatele prin efortul şi voinţa lor, dar nu înainte de voinţa Lui
Allah Preaînaltul pentru că fără voia Lui nimic nu are loc. Allah
Preaînaltul spune în Sfântul Quran: ”Fiecare suflet este zălog
(prizonier) pentru ceea ce şi-a agonisit.”(surat Al-Muddethir:38)
”Şi pe suflet şi pe ceea ce l-a plăsmuit / Şi i-a insuflat lui
nelegiuirea sa şi evlavia sa / Izbândeşte cel care-l curăţeşte / Şi pierdut
este cel care-l strică!” (surat Aş-Şems:7-10)
7) Să simt că Allah mă vede atât atunci când sunt singur cât şi în
public. Allah Preaînaltul spune în Quranul cel Sfânt: "Oare tu nu vezi
ca Allah ştie tot ceea ce se află în ceruri şi ceea ce se află pe pământ?
Nu există discuţie în taină între trei, fără ca El să fie al patrulea, nici
între cinci fără ca EL să fie al şaselea, nici mai puţini de atât şi nici
mai mulţi fără ca EL să fie împreună cu ei, oriunde s-ar afla. Apoi le
vesteşte ceea ce au facut, în Ziua Învierii, căci Allah este
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Atoateştiutor." (surat Al-Mujadile:7)
8) Să cred că Allah i-a trimis pe mesagerii Lui cu Cărţi revelate
pentru ca toţi oamenii să-L cunoască, să ştie scopul lor în această lume
şi destinaţia lor finală. Profetul Muhammad (salleAllahu aleihi ue
sellem) este ultimul dintre toţi profeţii pe care Allah i-a trimis. El a fost
ajutat şi întărit de Allah cu Quranul, singurul miracol care va dăinui
pentru totdeauna până în Ziua Judecăţii.
9) Să cred că Allah este Singurul care are dreptul să facă legile.
Şeri'ah sau constituţia lui Allah nu poate fi supraguvernată. Învăţaţilor
musulmani li se permite să emită verdicte din Quran şi tradiţia
Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem) folosind metoda ijtihadului
(efortul intelectual depus pentru a obţine legi din şeri'ah). Allah
Preaînaltul spune: " Şi pentru orice lucru aţi fi cu neînţelegere,
judecata asupra lui se află la Allah. Acesta este Allah, Domnul meu,
în El mă încred şi la EL mă întorc (cu căinţă)" (surat Aş-Şura:10)
10) Să-L iubesc pe Allah aşa de mult încât inima mea să-L caute
în permanenţă. Această dragoste pentru Allah să mă îndemne la fapte
bune, la sacrificii şi la efort pe calea Lui, astfel încât ataşamentul meu
faţă de această lume trecătoare sau faţă de familia mea, să nu mă
oprească de la împlinirea faptelor bune. Allah spune în Quranul cel
Sfânt: "Spune: 'Dacă părinţii voştri, fiii voştri, fraţii voştri, perechile
voastre, clanul vostru, bunurile pe care le-aţi dobândit, negoţul, de a
cărui lâncezire vă temeţi şi locuinţele de care sunteţi mulţumiţi vă
sunt vouă mai scumpe decât Allah, decât Trimisul Său şi decât lupta
pe calea Lui, atunci aşteptaţi-vă să vină Allah cu porunca Sa!' Iar
Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuiţi!" (surat At-Teube:24)
Să mă sacrific pe calea lui Allah pentru a atinge nivelul cel mai
înalt al credinţei. Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) a
spus: "Cine posedă următoarele 3 caracteristici, va gusta dulceaţa
credinţei:
1.Să-L iubească pe Allah şi pe Trimisul Său mai mult decât
orice altceva;
2.Să iubească pe cineva numai de dragul lui Allah;
3.Să urască întoarcerea la necredinţă aşa cum urăşte să fie
aruncat în Iad.”
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11) Să-L ador pe Allah Unicul şi să nu admit să-I aduc nici un fel
de egali sau asociaţi conform mesajului transmis de El prin profeţii şi
trimişii Săi. Allah Preaînaltul spune: "Noi am trimis la fiecare
comunitate un trimis (ca să le zică):’ Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă
departe de Taghut' (oricine este adorat în afară de Allah)" (surat AnNahl:36)
12) Să-L cunosc pe Allah prin numele şi atributele Sale. Ebu
Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat un hadith al Profetului
(salleAllahu aleihi ue sellem): "Allah are 99 de nume, o sută în afară
de una; cel care le memorează va intra în Rai. Allah este fără de
pereche şi iubeşte lucrurile fără pereche."
13) Să-L pomenesc pe Allah în mod continuu, astfel încât ceea
ce spun să însemne pomenire, iar tăcerea să reprezinte meditare la
creaţia Lui. Această pomenire (dhikr) a lui Allah este cel mai bun
medicament pentru vindecarea sufletului. Este de asemenea arma cea
mai eficace pentru a lupta împotriva problemelor şi grijilor vieţii.
Pomenirea lui Allah este ceea ce lipseşte, astăzi, societăţii. Allah
Preaînaltul spune: "Pe cei ce cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru
pomenirea lui Allah, căci prin pomenirea lui Allah se liniştesc
inimile." (surat Ar-Ra'd:28)
Allah Preaînaltul a mai spus: "Cât despre acela care se
întoarce de la pomenirea Celui Milostiv, aceluia îi vom orândui Noi
un şeitan, care-i va fi tovarăş nedespărţit.”(surat Az-Zukhruf:36)
14) Să reflectez la creaţiile lui Allah şi nu la descrierea Lui.
Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Reflectaţi
la Creaţia lui Allah şi nu la descrierea Lui pentru că voi nu veţi fi
capabili să înţelegeţi."
15) Să mă tem numai de Allah. Acest respect faţă de Allah şi
teama ruperii legăturii dintre mine şi Allah, să mă determine să mă abţin
de la tot ceea ce este interzis. Allah Atotputernicul spune: "Aceia care
se tem de Domnul lor, fără să-L vadă pe El, vor avea parte de iertare şi
de mare răsplată." (surat Al-Mulk:12)
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16) Să mă încred în Allah în orice situaţie şi să mă bazez pe El
(tewekkul). Acest lucru îmi va genera o asemenea putere spirituală,
încât voi reuşi să trec cu uşurinţă peste greutăţile şi problemele vieţii.
Allah Atotputernicul spune în Quranul cel Sfânt: "Iar acela care se
încrede în Allah, El îi este de ajuns." (surat At-Taleaq:3)
Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus:
"Protejează-L pe Allah şi Allah te va proteja. Fii atent faţă de Allah,
şi Îl vei găsi pe El cu tine. Dacă ceri, cere-i Lui Allah; dacă cauţi
ajutor, caută ajutorul Lui Allah. Să ştii că dacă toţi oamenii s-ar uni
pentru ca tu să ai parte de ceva, vei avea parte numai de ceea ce
Allah a stabilit deja pentru tine, şi dacă ei se vor uni pentru a-ţi face
rău, ei nu vor putea să-ţi facă decât răul pe care ţi l-a prescris deja
Allah. Condeiele au fost ridicate şi paginile s-au uscat."
17) Să-I mulţumesc lui Allah pentru îndurarea Lui şi pentru
nenumăratele binecuvântari. Mulţumirea adusă binecuvântărilor lui
Allah este o parte a recunoştinţei şi a bunului simţ. Allah Atotputernicul
spune: ”Allah v-a scos pe voi din pântecele mamelor voastre, fără ca
voi să aveţi ştire de ceva”.
"Şi un semn pentru ei este pământul cel mort, pe care Noi îl
aducem la viaţă şi scoatem din el grâne, din care ei mănâncă. / Şi Noi
facem pe el grădini de palmieri şi vii, şi facem să ţâşnească pe el
izvoare. / Pentru ca ei să mănânce din roadele Sale şi din ceea ce au
făcut mâinile lor. Oare ei nu vor fi mulţumitori?" (surat Ya-Sin:35)
Allah a promis să sporească mila şi binecuvântarea Lui pentru
cei care Îi aduc mulţumire, şi să-i pedepsească pe cei nerecunoscători.
Allah Preaînaltul spune în Quran: ”Dacă veţi fi mulţumitori, vă voi
înmulţi [Binefacerile Mele], iar de veţi fi nemulţumitori, pedeapsa
Mea va fi aspră.” (surat Ibrahim:7)
18) Să mă căiesc şi să-i cer iertare lui Allah (istigfar). Acest act
de căinţă ispăşeşte păcatele, purifică sufletul şi credinţa şi dă un
sentiment de linişte şi pace. Allah Atotputernicul spune: "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 Iertător şi Îndurător." (surat
An-Nisa:110)
"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
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şi cer iertare pentru păcatele lor şi cine poate ierta păcatele decât
Allah?! şi care nu persistă cu bună ştiinţă în ceea ce săvârşesc.
Răsplata acestora va fi iertarea Domnului lor şi Grădini pe sub care
curg pâraie şi în ele vor avea sălaş veşnic. Şi ce minunată răsplată
pentru cei care fac bine." (surat
Al-'Imran 135-136)

Să fiu musulman în actele mele de adorare
În Islam, adorarea (ibadeh) este culmea credinţei şi a supunerii
faţă de Allah şi măreţia Lui, punctul de legătură dintre creaţie şi Creator
şi totodată cea care influenţează în mod decisiv comportamentul
musulmanului faţă de celelalte creaturi.
Această adorare include toţi stâlpii de bază ai Islamului:
rugăciunea, postul, dania (zekeat) şi pelerinajul, prin care musulmanul
îşi doreşte mulţumirea lui Allah. Logica Islamului cere ca toată viaţa
omului să fie o adorare si supunere totală. Acesta este sensul spuselor
lui Allah Preaînaltul: "Eu nu i-am creat pe djinni şi pe oameni decât
pentru ca ei să Mă adore. / Eu nu voiesc de la ei întreţinere şi nici nu
voiesc ca ei să Mă hrănească pe Mine. / Ci Allah este Întreţinatorul,
Stăpânul puterii, Cel Statornic." (surat Adh-Dhariyat:56-58)
"Spune: < Într-adevăr, Rugăciunea mea, actele mele de
adorare, viaţa mea şi moartea mea îi aparţin lui Allah, Stăpânul
lumilor! >" (surat Al-En'am:162)
A fi musulman în actele mele de adorare implică
următoarele:
- Adorarea mea trebuie făcută cu viaţă, inspirată din dragostea
pentru Allah. Acest nivel de adorare se numeşte ihsan. Mesagerul lui
Allah (salleAllahu aleihi ue sellem), atunci când a fost întrebat despre
ihsan a răspuns: "Ihsan înseamnă să-L adori pe Allah ca şi cum te-ar
vedea, cu toate că tu nu Îl vezi, dar El cu siguranţă te vede".
- Adorarea mea trebuie făcută cu supunere, umilinţă astfel încât
să simt gustul şi plăcerea împlinirii ei. 'Aişa (Allah să fie mulţumit de
ea!) a spus: "Profetul lui Allah vorbea cu noi şi noi vorbeam cu el,
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dar când sosea timpul rugăciunii era ca şi cum nu ne-ar fi cunoscut
şi nu l-am fi cunoscut."
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a mai spus: "Mulţi
oameni nu obţin decât oboseală atunci când îşi îndeplinesc
rugăciunea, iar mulţi dintre ei nu obţin din postul lor decât foame şi
sete."
- Adorarea mea trebuie făcută cu inima deschisă către Allah şi
dedicată Lui, fără să fiu preocupat de alte gânduri, de problemele din
această lume. Mesagerul lui Allah (salleAllahu aleihi ue sellem) a
subliniat acest lucru: "Allah nu se uită la (nu acceptă) rugăciunea
unui om care nu-şi stabileşte o legătura între sufletul şi trupul său."
Rugăciunea face legătura directă cu Lumea de Apoi. Când omul
începe să se roage părăseşte această lume fizica (materială). Al-Hassan
a relatat: "O rugăciune care nu vine din inimă este o cale rapidă spre
pedeapsă."
- Adorarea mea trebuie făcută cu multă dorinţă astfel încât să am
sentimentul că nu mă satur niciodată. Trebuie să mă apropi de Allah prin
rugăciuni (opţionale) răspunzând chemării lui Allah asemenea unui rob
credincios. Într-un hadith qudsi se relatează că Allah Preaînaltul i-a
spus Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem):
“Eu voi declara război împotriva celui care arată ostilitate
faţă de unul dintre robii Mei credincioşi. Şi dintre lucrurile cele mai
iubite cu care robul Meu se apropie de Mine este ceea ce Eu i-am
poruncit lui (obligatoriu). Robul Meu continuă să se apropie de
Mine prin Newafil (rugându-se sau făcând fapte bune în plus de
ceea ce este obligatoriu) până ce încep să-l iubesc. Astfel Eu devin
pentru el urechea cu care aude, ochiul cu care vede, mâna cu care
apuca şi piciorul cu care merge. Şi dacă el Îmi cere (Mă cheamă),
Eu îi dau (îi răspund) şi dacă Îmi cere protecţia, Eu îl voi proteja pe
el.”
-Adorarea mea trebuie să includă rugăciuni opţionale (newafil)
cum ar fi rugăciunea de noapte (qiyam al layl). Trebuie să mă
obişnuiesc să-mi îndeplinesc rugăciunea de noapte pentru că este cea
mai bună armă a credinţei pentru un credincios. Allah Atotputernicul a
spus în Quranul cel Sfânt: "Scularea (pentru Rugăciune în toiul nopţii
este mai folositoare şi mai potrivită pentru recitare." (surat Al-
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Muzammil:6)
Allah îi laudă pe dreptcredinciosii Săi cu următoarele cuvinte:
"Ei nu dormeau decât puţin în timpul nopţii, / Iar înainte de ivirea
zorilor ei se rugau de iertare." (surat Adh-Dhariyat:17-18)
"Când coastele lor părăsesc culcuşurile, pentru a-L chema pe
Domnul lor cu frică şi cu nădejde şi ei fac milostenie din cele cu care iam înzestrat." (surat As-Sejde:16)
- Pentru "a-mi hrăni" adorarea, trebuie să-mi rezerv un anumit
timp pentru a citi şi medita adânc asupra Quranului cel Sfânt, mai ales
înainte de răsăritul Soarelui, pentru că Allah Preaînaltul spune:
"Împlineşte Rugăciunea de la înclinarea Soarelui până la
întunericul nopţii şi citirea din zori, căci citirea din zori are martori."
(surat Al-Isra':78)
Întotdeauna trebuie să-mi aduc aminte de spusele lui Allah
Preaînaltul în Quranul cel Sfânt: "Dacă am fi trimis Noi acest Coran
unui munte, l-ai fi văzut umilindu-se smerit şi despicându-se de frica
lui Allah. Şi aceste pilde le dăm Noi oamenilor pentru ca ei să cugete."
(surat Al-Haşr:21)
Recitarea Qur'anului cu atenţie mă va ajuta să-i înţeleg mesajul,
să reflectez cu smerenie la viitorul meu şi să mă întristez pentru soarta
acelora care ignoră făgăduinţa lui Allah. Mesagerul lui Allah
(salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Qur'anul a fost revelat cu
seriozitate totală, iar atunci când îl citeşti încearcă să fii gânditor."
Si tot Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Cel mai bun act
de adorare al poporului meu este să citească Quranul."
Abdullah Ibn Mes'ud a relatat că Profetul a spus: “Într-adevăr
Quranul este hrana oferită de Allah aşa că apropie-te cât mai mult
de el. Într-adevăr Quranul este o frânghie care te leagă de Allah, o
lumină strălucitoare, cel mai bun medicament şi un ghid pentru cei
care îl urmează. Atunci când omul se abate de la drum, Quranul îl
îndrumă spre calea cea dreaptă, iar atunci când se rătăceşte, el îl
călăuzeşte. Miracolul său este veşnic. Citeşte Quranul, iar Allah te
va recompensa pentru fiecare literă de zece ori. "E" ,"L", "M" nu
reprezintă o literă, ci trei.”
În sfatul său pentru Ebu Dharr, Profetul (salleAllahu aleihi ue
sellem) a spus: "Citeşte Quranul şi lumina Raiului va coborî pe
pământ."
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-Să mă rog în mod constant în toate aspectele vieţii, pentru că
rugile reprezintă “mintea” adoraţiei. Trebuie să urmez rugile rostite de
Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem). Allah
Atotputernicul a spus: "Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde!" (surat
Ghafir:60).
În continuare sunt prezentate o parte din rugile cu care Profetul
(salleAllahu aleihi ue sellem) obişnuia să-L invoce pe Allah:
1) Înainte de culcare
"În numele Tău, Domnul meu, îmi întind trupul (pe pat) şi
prin mila Ta mi-l ridic. Dacă îmi iei sufletul, iarta-mi mie păcatele, iar
dacă mă vei lăsa să mai trăiesc, protejează-mă aşa cum îi protejezi pe
slujitorii Tăi credincioşi."
2) Atunci când ne trezim
"Toată lauda se cuvine lui Allah care ne-a dat viaţă după
moarte (după ce ne-a luat-o) şi la El ne vom întoarce."
3) Atunci când ne îmbrăcăm şi ne lăsăm hainele
"O, Allah! Binecuvânteaza-mă cu binele de a mă îmbraca sau
dezbrăca, şi cu binele pentru care aceste haine au fost făcute, şi eu caut
adăpost la Tine de orice rău atunci când mă îmbrac (dezbrac) şi de răul
intenţiei rele.
4 ) Înainte de intrarea în baie (toaletă)
"O, Allah! Eu caut adăpost la Tine de rău şi de lucruri
necurate."
5 ) La ieşirea din baie (toaletă)
"Cer iertarea Ta (O, Allah!)"
6) Înainte de masă
"O, Allah! Binecuvântează ceea ce Tu ne-ai dat şi protejeazăne de pedeapsa focului din Iad. În numele lui Allah."
7) După servirea mesei
“Slavă lui Allah, Cel care ne-a hrănit, ne-a dat de băut şi ne-a
făcut musulmani.”
8) Înainte de a ieşi din casă sau de a intra în casă
"În numele lui Allah, mă încredinţez lui Allah, nu există
măreţie şi putere decât cu Allah."
9) Înainte de a merge la moschee
“O, Allah! Luminează-mi inima, luminează-mi vederea,
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luminează-mi auzul, luminează-mi partea dreaptă, luminează-mi
partea stângă, luminează deasupra mea şi dedesubtul meu, luminează în
faţa mea şi în spatele meu. Luminează-mă pe mine.”
10) La intrarea în moschee
"O, Allah! Deschide-mi porţile milei Tale".
11) La ieşirea din moschee
"O, Allah! Te implor pentru graţia Ta".
12 ) După rugăciunile zilnice (Salah)
Dacă un musulman, după fiecare rugăciune (zilnică) Îl
preamăreşte de treizeci si trei de ori pe Allah spunând "Laudă lui Allah"
(subhanallah) şi Îi mulţumeşte de treizeci si trei de ori "Slavă lui Allah"
(elhamdulillah) şi Îi declară măreţia de treizeci si trei de ori "Allah este
cel mai Mare"(Allahu Akbar) şi pentru a face o sută spune " Nu există alt
Dumnezeu în afară de Allah Singurul, Care nu are asociaţi. A lui este
toată împărăţia, toate laudele şi El este cu putere peste toate lucrurile"
(La ilahe illa Allah wahdehu la şerike lehu, lehul-mulku we lehulhamdu we huve ala kulli şeyin qadir) i se vor ierta toate păcatele chiar
dacă sunt multe cât spuma mării.
13) Atunci când se încheie o întrunire
"Slavă lui Allah! O, Allah! Ţie Ţi se cuvine toată slava,
mărturisesc că nu există alt dumnezeu în afară de Tine, de la Tine cer
iertare şi la Tine mă întorc cu căinţă."
14) La urcarea într-un mijloc de transport
“Laudă lui Allah Care a făcut posibilă pentru noi aceasta, fără
de Care n-ar fi fost posibilă / Şi la Domnul nostru ne vom întoarce.”
15) Înainte de a pleca în călătorie
“O, Allah! Noi căutam dreptate şi pietate la Tine, în această
călătorie a noastră şi în toate faptele care Te mulţumesc pe Tine.
O,Allah! Uşurează-ne această călătorie. O,Allah! Tu eşti Stăpânul
nostru în timpul acestei călătorii şi Păzitorul familiei noastre. O,Allah!
Eu caut adăpost la Tine de orice dificultate a aceastei călătorii, de orice
rău care se poate abate asupra proprietăţii mele, casei mele şi copiilor
mei.”
16) Atunci când nu putem să dormim
"O, Allah! Stelele coboară şi ochii mei devin liniştiţi……….
17) Atunci când avem griji sau suntem trişti
“Allah este de ajuns pentru noi şi El este Cel mai bun
Păzitor".
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18) Felicitarea noilor căsătoriţi
"Fie ca Allah să binecuvânteze pe soţul (soţia) ta şi pe tine şi
să întărească legătura voastră."
19) Înainte de contactul sexual dintre soţi
"În numele lui Allah (bismillah). O,Allah! Protejează-ne de
diavol şi îndepărtează diavolul de copilul pe care ni-l vei dărui."
20) Atunci când vizităm un om bolnav
"O,Allah! Îndepărtează această suferinţă. O, Stăpânul
lumilor, adu însănătoşire pentru că Tu eşti Vindecătorul! Nu există alt
leac afară de puterea Ta. Redă-i sănătatea fără să mai rămână vreo urmă
de boală.”
21) Când oferim condeleanţe cuiva
"Ceea ce Allah a luat, Îi aparţine şi al Lui este ceea ce El a
dat. Totul are un termen limitat ( în această lume ) aşa că, fii răbdător şi
aşteaptă răsplata de la Allah."
22) Rugăciunea spusă pentru cel mort
"O, Allah! Iartă-l/o, revarsă-ţi mila asupra lui, dăruieşte-i
pace şi iartă-l. Primeşte-l cu onoruri şi fă-i mormântul spaţios, Spală-l
cu apă, zăpadă şi grindină. Curăţă-l de păcăte aşa cum se curăţă
veşmântul alb de murdărie. Şi, dă-i în schimb o casă, mai bună decât
cea din această lume şi o familie mai bună decât familia lui, şi o soţie
mai bună decât soţia lui. Primeşte-l în Paradis şi protejează-l de
chinurile mormântului şi de cele ale Iadului."
23) Atunci când plouă
“O, Allah binecuvântează această ploaie pentru noi.”
24) Atunci când auzim tunetul
“O, Allah nu ne lua sufletul prin supărarea Ta şi nu ne nimici
prin pedeapsa Ta şi iartă-ne înainte de acesta.”
25) Atunci când vedem un prunc
“Cer ca Allah să-l ocrotească prin cuvintele Lui desăvârşite
de orice Satană şi răul lui şi de orice ochi răutăcios.”
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Să fiu musulman în comportamentul meu
Comportamentul frumos este mesajul esenţial al Islamului. A
fost relatat într-un hadith al Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem):
"Într-adevăr am fost trimis pentru a perfecţiona comportamentul
moral." De asemenea, versetul următor subliniază acest lucru scoţând
în evidenţă legătura credinţei (Aqideh) cu faptele: "Cuvioşia nu stă în a
vă întoarce feţele spre Răsărit sau spre Apus, ci cuvios este acela care
crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte şi în profeţi, dă din
avere -în pofida iubirii pentru ea- rudelor, orfanilor, sărmanilor,
călătorului, cerşetorilor şi pentru răscumpărarea robilor, îşi
împlineşte Rugăciunea, dă Dania, cei care-şi ţin legământul, dacă sau legat, cei care sunt răbdători la nenorocire, la rău şi în momente de
primejdie. Aceştia sunt cei evlavioşi cu adevărat, aceştia sunt cei cu
frică!" (surat Al-Baqara: 177)
Într-un alt verset din Quran Allah Preaînaltul spune: "Aceştia
(sunt) cei care dacă noi le dăm putere pe pământ- împlinesc
Rugăciunea, achită Dania, poruncesc ceea ce este drept şi opresc de
la ceea ce este neîngăduit. Iar sfârşitul (tuturor lucrurilor) Îi aparţine
lui Allah." (surat Al-Hajj:41)
Comportamentul este rezultatul adevăratei credinţe. Credinţa,
fără acest comportament frumos care dă rezultate, nu are valoare. Când
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a fost întrebat : "Ce este
religia?" El a răspuns: "Religia înseamnă comportament frumos."
Când a fost întrebat: "Ce este suferinţa?" El a răspuns:
"Adevăratul chin este lipsa de comportament." Trimisul lui Allah
salleAllahu aleihi ue sellem a mai spus: “Credinţa nu stă în dorinţă,
ci ea este ceea ce s-a stabilit în suflet şi s-a transpus în fapte.”
În Ziua Judecăţii, comportamentul va atârna cel mai greu în
balanţă. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Nimic din ceea
ce va fi cântărit în Ziua Judecăţii nu va cântări la fel de greu ca
faptele." În Islam, comportamentul reprezintă rezultatul adorării. Fără
acest comportament frumos, actele de adorare vor fi devenit simple
exerciţii de mişcare. Allah Atotputernicul a spus în ceea ce priveşte
rugăciunea (as-salah): "Rugăciunea împiedică de la ceea ce este
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ruşinos şi de la ceea ce este oprit." (surat Al-'Ankebut:45) Profetul
(salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "O persoană care nu încetează
săvârşirea faptelor rele şi nedrepte după împlinirea rugăciunilor
este departe de Allah.”
În ceea ce priveşte postul, Trimisul lui Allah (salleAllahu aleihi
ue sellem) a spus: "Nici unul dintre voi să nu se adreseze cu cuvinte
dezgustătoare sau să se cearte cu cineva într-o zi de post, iar atunci
când altcineva îi va reproşa sau îl va ataca să spună: " Eu ţin post".
În ceea ce priveşte pelerinajul (hajj-ul), Allah Atotputernicul a
spus: "Pelerinajul are loc în lunile cunoscute. Aceluia, care s-a decis
sa facă Pelerinajul în aceste lună, îi sunt oprite în timpul
Pelerinajului împreunarea cu muierea, nesupunerea şi cearta. Şi
binele pe care îl faceţi Allah îl ştie." (surat Al-Baqara:197). Profetul
lui Allah (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Cel care împlineşte
Pelerinajul (hajj-ul) şi se abţine de la vorbe răutăcioase şi acte
ilegale (nedrepte) se va întoarce ca şi cum s-ar fi născut în cea zi
(fără păcate)."
Comportamentul unui musulman trebuie să prezinte
următoarele caracteristici:
1.Să evite lucrurile îndoielnice
Un musulman nu numai că trebuie să evite faptele interzise, dar
trebuie să aibă grijă să le evite şi pe cele care prezintă îndoială.
Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus:
"Ceea ce este permis este evident şi ceea ce este interzis este evident,
iar între cele două sunt lucruri îndoielnice, pe care nu le ştiu mulţi
oameni. Cine evită îndoielile se achită faţă de religia şi demnitatea
sa, iar cine cade în lucruri îndoielnice, cade în ceea ce este interzis,
ca păstorul care păstoreşte în jurul sanctuarului şi aproape că se
bucură de el. Cu adevărat fiecare rege are un sanctuar şi întradevăr sanctuarul lui Allah sunt opreliştile sale. Într-adevăr, dacă o
bucată de carne a corpului e sănătoasă atunci tot trupul este
sănătos, iar dacă este stricată, tot trupul este stricat. Iar (această
bucată de carne) este inima."
Cel mai înalt grad de a fi preventiv este indicat în spusa
Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem): "Un om nu va atinge
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niciodată nivelul de “mutteqin” ( o persoană cu frică de Allah) până
ce nu va evita chiar şi ceea ce nu este considerat interzis, de teamă să
nu cadă în păcat."
2. Să-şi păzească privirea de la ceea ce este interzis
Un musulman trebuie să evite să privească la ceea ce este
interzis, pentru că o astfel de privire îi poate stârni poftele (instinctele
sexuale) şi îl determină astfel să comită un păcat. Allah Atotputernicul a
spus: "Spune dreptcredincioşilor să-şi plece privirile lor şi să-şi
păzească ruşinea lor. Aceasta este mai curat pentru ei… Şi spune
dreptcredincioaselor să-şi plece privirile lor..." (surat An-Nur: 3031). Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Trebuie să-ţi
fereşti privirea şi să-ţi protejezi demnitatea, iar dacă nu vei face
asta Allah îţi va acoperi faţa cu umilinţă." şi “Privirea la ceea ce a
interzis Allah este o săgeată din săgeţile satanei.”
3. Să evite limbajul abuziv
O persoană trebuie să evite cuvintele urâte, discuţiile
nefolositoare, calomnia şi defăimarea. Imamul Newewi a spus: "Este
bine de ştiut că o persoană nu trebuie să vorbească decât dacă
intenţionează să spună ceva folositor. Atunci când cineva nu este decis
(să vorbească sau să tacă) potrivit tradiţei Profetului Muhammed
(sunnah) cel mai indicat este să păstreze tăcerea, pentru că ceea ce va
spune poate fi un lucru interzis sau poate conduce la îndoială. Multe
relatări ale Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
afirmă că vorba poate duce la dezastru şi calomnie. Câteva dintre aceste
relatări sunt redate mai jos:
"Limbajul abuziv poate fi cauza aruncării lor în foc cu feţele
în jos; unui dreptcredincios nu-i place să acuze, să blesteme sau să
folosească un limbaj urât."
“Cel care vorbeşte mult va avea o mulţime de greşeli, iar cel ce
are o mulţime de greşeli, va avea o mulţime de păcate, iar cel ce are
o mulţime de păcate va intra în Iad.”
4. Să fie ruşinos în sensul bun
Un musulman trebuie să fie întotdeauna ruşinos (în sensul bun),
dar acest lucru nu trebuie să-l împiedice să spună adevărul. Ruşinea
este cea care îl reţine pe om să intervină în treburile altora şi să ridice
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vocea, să vorbească urât etc. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a
spus:
“Credinţa (iman) are mai mult de şaizeci de ramuri, cea
mai înaltă ramură este mărturisirea (kelimeh) “Nu există alt
dumnezeu în afară de Allah” iar cea mai inferioară este
“îndepărtarea unui obstacol din drum”; ruşinea reprezintă şi ea
una dintre aceste ramuri.”
Învăţaţii musulmani au spus: ”Adevărata ruşine este cea care
te face să eviţi întotdeauna răul şi să fii atent în ceea ce priveşte
încălcarea drepturilor altora.”
5. Răbdarea şi blândeţea
O caracteristică foarte importantă a unui musulman este forţa de
a persevera în îndeplinirea faptelor bune cu blândeţe şi răbdare.
Propovăduirea religiei islamice, comunicarea adevărului este însoţită
de dificultăţi, chinuri, opresiune, umilinţă şi degradare.
Propovăduitorul la Islam se confruntă cu diverse obstacole şi din
această cauză, unii dintre aceştia abandonează angajamentul făcut (
dea'uah - a propovădui, a chema la Islam ) şi renunţă la misiunea lor de
a transmite învăţăturile Islamului.
Este evident faptul că îndatorirea unui propăvăduitor este foarte
solicitantă. Responsabilitatea acestuia este de a răspândi pretutindeni
mesajul Islamului pentru ca fiecare om să-l poată recepţiona. Astfel el
va intra în contact cu oameni din diverse medii sociale, îi va întâlni pe
cei aroganţi cât şi pe cei învăţaţi, pe cei educaţi, sensibili cât şi pe cei
receptivi. Deci, propăvăduitorii la Islam trebuie să comunice mesajul în
manierea cea mai potrivită pentru a le câştiga inimile. Ei au nevoie de un
înalt grad de răbdare. Multe versete şi relatări ale Profetului
Muhammed îi încurajează pe musulmani să persevereze în bunătate şi
răbdare.
Allah Atotputernicul a spus: "Iar acela care rabdă şi iartă, (
să ştie că ) acesta este dintre lucrurile înalte" (surat Aş-Şura:43)
"Şi Noi nu am creat cerurile şi pământul, precum şi ceea ce este
între ele, decât cu drept adevăr. Iar ceasul va veni, (fără îndoială)!
Deci iartă-le lor, (o, Muhammed) cu frumoasă iertare!" (surat AlHijr:85)
"…Cei care rabdă în această lume vor avea parte de răsplată
fără socoteală." (surat Az-Zumer:10)
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"…să ierte şi să miluiască. Oare nu voiţi voi ca Allah să vă ierte
vouă? Iar Allah este Iertător şi Îndurător." (surat An-Nur:22)
"Robii Celui Milostiv sunt aceia care…, atunci când cei
ignoranţi le vorbesc lor, ei le răspund: <Pace!>" (surat AlFurqan:63)
Mesagerul lui Allah (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Întradevăr, robul poate ajunge prin blândeţe la acelaşi nivel de virtute
cu acela care ţine post şi este constant în rugăciune."
"Vrei să-ţi spun ce Îl va determina pe Allah să-ţi asigure
viitorul şi să-ţi înalţe poziţia în Lumea de Apoi?" Ei au răspuns:
"Cu adevărat da, o, Mesager al lui Allah!" El a spus: "Comportăte politicos cu cei care nu te cunosc; iartă-i pe cei ce te-au
nedreptăţit; dă-le celor care nu ţi-au dat ţie niciodată şi fii prieten
cu cei care au refuzat prietenia ta."
Când toate creaturile se vor aduna în Ziua Judecăţii, cineva
va chema: "Unde sunt oamenii cei privilegiaţi?" Profetul
(salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Şi atunci un grup de oameni,
constând într-un număr mic, se vor repezi să intre în Paradis."
Atunci îngerii le vor spune: "Ce v-a făcut să fiţi privilegiaţi?" Ei vor
răspunde: "În trecut, atunci când am fost nedreptăţiţi, am răbdat;
când ni se făcea ceva rău, eram binevoitori." Îngerii vor spune:
"Intraţi în Rai şi veţi obţine răsplata pe care o meritaţi."
Următoarele fraze ilustrează răbdarea şi blândeţea Profetului
Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem):
1) Enes a povestit: "Într-o zi, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) a intrat în moschee îmbracat cu un vesmânt ce
consta într-o bucată de material făcut în Najran. Atunci un arab
(beduin) a venit pe la spatele profetului şi i-a smucit materialul
făcându-i Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) o zgârietură vizibilă pe gât. Atunci beduinul a spus: "O
Muhammad, dă-mi mie toată bogăţia pe care Allah ţi-a dăruit-o
ţie." Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a
întors spre el, a zâmbit şi a spus: "Daţi-i lui ceea ce vrea. "
2) Ebu Hurairah a povestit: "Un beduin a venit la Profet (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi a spus: "O, Muhammad
dă-mi două cămile încărcate cu mărfuri, căci tu nu le dai din averea
ta şi nici din averea tatălui tău." Apoi s-a apropiat de Profet şi i-a
smucit haina până ce o zgârietură a fost vizibilă pe gâtul lui.
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Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) le-a spus
atunci companionilor să-i dea beduinului un sac de făină şi unul de
curmale.
3) At-Taberani a povestit: "Era cândva o femeie care obişnuia să
vorbească fără sens cu bărbaţii. Într-o zi, a trecut pe lângă Profetul
Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) în
timp ce acesta stătea pe pământ şi mânca o bucată de pâine şi a
spus: "Priviţi, Profetul stă şi mănâncă ca un sclav."
4) Ebu Hurairah a relalat: "Un om a spus: 'O, Muhammad am
nişte rude cu care am încercat să menţin întotdeauna relaţii bune,
dar ei mă resping, am încercat să fiu întotdeauna bun cu ei, dar ei
sunt răi cu mine, comportamentul meu faţă de ei este binevoitor,
dar ei sunt duri cu mine'. Atunci Profetul (pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Dacă tot ceea ce spui tu este
adevărat, atunci eşti prea bun pentru ei şi Allah te va ajuta în
privinţa lor dacă continui să ai acelaşi comportament faţă de ei."
5) Se povesteşte că Profetul Isa (pacea fie asupra lui!) obişnuia să
călătorească
dintr-un loc în altul pentru a propovădui mesajul lui
Allah. El le vorbea întotdeauna politicos oamenilor dar ei îl insultau,
făceau glume şi strigau . Discipolii lui erau surprinşi când vedeau acest
lucru şi îl întrebau care este motivul. Profetul Isa le-a replicat: "Fiecare
persoană se manifestă în conformitate cu ceea este în el."
Toate acestea demostrează că pentru cel ce cheamă la Islam este
foarte important să se poarte politicos, să aibă răbdare şi să aibă inima
deschisă, în special în răspunsurile adresate agresiunilor primite din
partea rudelor, prietenilor şi celor dragi. Numai un astfel de
comportament poate genera dragoste şi poate evita certurile şi
discuţiile, mai ales că aduce mulţumirea lui Allah.
6. Sinceritatea
Un musulman trebuie să fie sincer, cinstit, să spună întotdeauna
adevărul indiferent de consecinţe. A spune o minciună este dovada
celui mai degradant comportament şi oferă cale liberă diavolului. Un
astfel de comportament duce la slăbirea sufletului, deprimă spiritul şi
subminează moralitatea în general. Evitarea acestui tip de
comportament va genera rezistenţă şi îl va păzi împotriva îndoielilor şi
ispitei diavolului.
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a
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spus: "Adevărul va conduce la bunătate şi bunătatea va conduce
spre Paradis. O persoană care dă dovada unui comportament de
sinceritate va fi acceptată de către Allah drept o persoană cinstită.
Dar minciuna conduce spre rău şi răul conduce spre Iad. O
persoană care minte până ce necinstea devine obişnuiţă va fi ştiut
de Allah ca fiind un mincinos."
7. Modestia
Un musulman ar trebui să fie modest, în special cu ceilalţi
musulmani; să nu facă nici o deosebire între cel bogat şi cel sărac.
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a rugat
întotdeauna pentru protecţie împotriva mândriei. El (salleAllahu aleihi
ue sellem) a spus: "Nimeni nu va intra în Paradis dacă are în suflet
chiar şi o părticică mică de mândrie." Într-un hadith qudsi, Allah
spune: "Mândria este straiul Meu, măreţia este roba Mea, oricine
concurează cu mine în oricare dintre acestea va fi pedepsit în Iad. "
8. Evitarea suspiciunilor şi a bârfei
Fiecare musulman trebuie să evite suspiciunile, calomnia şi
bârfa. Allah Atotputernicul a spus:
"O, voi cei care credeţi! Feriţi-vă cu străşnicie 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 său
mort? (Nu!) Voi aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică de Allah, fiindcă Allah
este Iertător şi Îndurător." (surat Al-Hujurat:12)
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus:
"O, tu cel care crezi numai cu vorba, credinţa ta nu a intrat încă în
inima ta. Nu defăima un musulman şi nu-i dezvălui defectele şi nici
măcar nu analiza greşelile acestuia, pentru că oricine face acest
lucru, îi vor fi dezvăluite propriile greşeli de către Allah până şi în
propria lui casă."
9. Generozitate
Un musulman trebuie să fie generos, sacrificându-se pe sine şi
averea sa de dragul lui Allah. În Quranul cel Sfânt găsim zeci de versete
în care milostenia este strâns legată de credinţă.
Allah Atotputernicul a spus: "(Dreptcredincioşii) sunt aceia
care dau milostenie (pe calea lui Allah) din cele cu care Noi i-am

Fundaţia TAIBA

19

înzestrat." (surat Al-'Enfal:3)
"…şi orice bunuri daţi voi, ele sunt pentru sufletele voastre.
Voi nu daţi decât căutând Faţa lui Allah. Şi pentru toate bunurile pe
care le dăruiţi veţi fi răsplătiţi din timp. Şi voi nu veţi fi nedreptăţiţi."
(surat Al-Baqara:272)
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a
spus: "Nu trece o zi în care Allah să nu trimită doi îngeri la fiecare
rob al Său. Îngerul spune: "O, Allah răsplăteşte-i pe cei ce îşi
cheltuiesc averea de dragul Tău" iar celălalt înger spune: "O, Allah
pedepseşte-i pe cei ce sunt zgârciţi" .
Un bun exemplu
Un musulman trebuie să fie un bun exemplu. Fiecare faptă a lui
trebuie să reflecte principiile islamice în viaţa de zi cu zi, atunci când
mănâncă, când bea, în îmbrăcăminte, când vorbeşte, când este în
călătorie, acasă, la locul de muncă şi în tăcere.

Să fiu musulman în familia mea
Apartenenţa mea la Islam trebuie să facă din mine un mesager al
Islamului în această viaţă, ba chiar mai mult trebuie să-mi modelez
întreaga viaţă după mesajul Islamului. Apartenenţa mea la Islam nu
înseamnă doar să fiu musulman în sufletul, credinţa, comportamentul şi
în actele mele de adorare, ci şi să lupt ca întreaga mea comunitate să fie
musulmană. Nu este de ajuns să fiu eu musulman fără să-mi pese de
ceilalţi oameni, pentru că apartenenţa la Islam implică de asemenea
interesul pentru cei din jur, îndrumarea şi sfătuirea lor.
Mesagerul lui Allah (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus:
"Acela căruia nu-i pasă de problemele musulmanilor nu este unul
dintre ei." Astfel, îmi mai revine o îndatorire, şi anume aceea de a
constitui o societate musulmană. Acest lucru nu poate fi realizat decât
dacă încep cu prima celulă a societăţii - familia mea musulmană. Este
foarte important să transmit mesajul Islamului familiei mele, soţiei
mele, copiilor mei, celor apropiaţi aşa cum a procedat Profetul lui Allah
(salleAllahu aleihi ue sellem) la începutul misiunii sale. Allah
Preaînaltul spune: "(Deci) nu chema împreună cu Allah un alt
dumnezeu, ca tu să nu fii dintre cei pedepsiţi! / Şi să-i previi tu pe

Fundaţia TAIBA

20

oamenii care-ţi sunt cei mai apropiaţi! / Şi coboară aripa ta pentru cei
care te urmează dintre credincioşi!" (surat Aş-Şura:213-215)
Deci, prima responsabilitate a unui musulman, exceptând-o pe
cea faţă de el însuşi, este faţă de familia sa, pentru că Allah
Atotputernicul a spus: "O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă
şi familiile voastre de un Foc ale cărui vreascuri sunt oamenii şi
pietrele şi peste care sunt îngeri neînduplecaţi şi aspri, care nu se
răzvrătesc împotriva lui Allah în ceea ce le porunuceşte şi care fac
ceea ce li se porunceşte." (surat At-Tehrim: 6)
Responsabilităţile înainte de căsătorie
Învăţăturile şi practicile islamice mă ajută să-mi întemeiez o
familie credincioasă şi să o îndrum pe calea cea dreaptă. Următoarele
sfaturi vin în ajutorul şi în uşurarea împlinirii căsătoriei.
1) Căsătoria mea trebuie făcută de dragul lui Allah. Scopurile ei
sunt de a întemeia o familie musulmană, de a avea urmaşi, de a
transmite mesajul lui Allah şi prin ei, de a ajuta la perpetuarea speciei.
Allah Atotputernicul a spus: "Allah i-a ales pe Adam şi Noe, familia
lui Abraham, şi familia lui Imran peste toate lumile (din vremea lor)"
(surat Al-'Imran:33)
2) Căsătoria mă împiedică să privesc la cele interzise şi mă
conduce la protejarea castităţii şi a credinţei. Profetul lui Allah
(salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Trei [oameni] sunt îndreptăţiţi
să primească ajutor din partea lui Allah: luptătorul (mujahid) pe
calea lui Allah, tutorele şi persoana care se căsătoreşte în scopul
protejării castităţii sale.” şi „Cel care se căsătoreşte, şi-a completat
jumătate din religie, aşa că să se teamă de Allah pentru cealaltă
jumătate.”
3) Să iau cea mai bună decizie în alegerea unui partener pe viaţă,
o soţie sau un soţ. Mesagerul lui Allah (salleAllahu aleihi ue sellem) a
spus: "Alege [cel mai bun] pentru generaţia ta pentru că [eşecul
unei singure] generaţii poate duce la o criză. "
4) Să-mi aleg o soţie ale cărei calităţi să fie comportamentul
bun, responsabilitatea religioasă şi nu bogaţia sau frumuseţea.
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Mesagerul lui Allah (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Nu vă
căsătoriţi cu o femeie datorită frumuseţii ei, frumuseţea ei poate să
o răsfeţe, nu vă căsătoriţi cu o femeie datorită banilor ei, banii ei pot
să o asuprească. Ci căsătoriţi-vă cu ea datorită credinţei ei. Iar o
fată sclavă, surdă, dar credincioasă este mai bună pentru voi."
"Dacă un bărbat se căsătoreşte cu o femeie datorită situaţiei
sale sociale bune, Allah îl va răsplăti pe el numai cu decăderea.
Dacă un bărbat se căsătoreşte cu o femeie datorită averii ei, asta îi
va aduce lui numai sărăcie. Dacă un bărbat se căsătoreşte cu o
femeie datorită familiei ei, Allah îl va răsplăti pe el numai cu
umilinţa; dar dacă un bărbat se căsătoreşte cu o femeie de dragul
lui Allah, Allah îl va binecuvânta pe el cu ea şi o va binecuvânta pe
ea cu el."
Responsabilităţile în timpul căsătoriei
Alegerea unui soţ/soţii
bun(e) nu-mi reduce din
responsabilităţi după căsătorie. De fapt, responsabilităţile cele mai
importante încep imediat după căsătorie. Acestea sunt:
1) Să mă comport cu partenerul cât mai bine pentru a ajunge la
înţelegere şi încredere reciprocă. Profetul (salleAllahu aleihi ue
sellem) a spus: "Cel mai bun dintre voi este acela care este cel mai
bun cu soţia lui. Şi eu sunt cel mai bun (dintre voi) cu familia mea."
"Credincioşii cu cea mai bună credinţă sunt aceia care au
cel mai bun comportament şi sunt cei mai buni cu soţiile lor ."
2) Să dezvolt armonie în gândire şi spirit bazată pe dragoste şi
nu numai pe compatibilitatea sexuală. Să citim împreună, să-L adorăm
pe Allah împreună, să organizăm lucrurile legate de gospodărirea casei
împreună, să ne distrăm şi să ne jucăm împreună. Astfel, Profetul
(salleAllahu aleihi ue sellem) obişnuia să o provoace pe soţia lui 'Aişa la
întreceri şi o ajuta la treburile gospodăreşti, chiar şi la repararea
pantofilor.
3) Relaţia mea de căsătorie să se bazeze pe Islam şi sub nici o
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formă să nu denigreze sau să abandoneze drumul cel bun impus de
Islam din comoditate sau slăbiciune. A fost relatat că Mesagerul lui
Allah (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Oricine se supune
preferinţelor şi antipatiilor unei femei va fi aruncat de Allah în Iad"
şi "Nu-L va întâlni vreunul pe Allah cu un păcat mai mare decât
acela a cărui familie este ignorantă." şi " Ruşine bărbatului care
devine sclavul soţiei lui."
Responsabilitatea noastră în creşterea copiilor
O soţie bună ajută la construirea unei căsnicii durabile prin
creşterea copiilor potrivit bunelor principii de educaţie ale Islamului.
Alegerea unei soţii nu tocmai bune sau eşecul în a avea o căsnicie
islamică va conduce la probleme severe şi în cele din urmă va distruge
întreaga familie.
Orice conflict, tensiune în viaţa de soţ şi soţie vor fi reflectate în
mod direct în educaţia şi psihologia copiilor. Mai mult, copiii vor
moşteni problemele şi vor fi dezorientaţi. Cea dintâi responsabilitate a
unui părinte în educaţia islamică a unui copil este să aibe la bază o
familie islamică. Rodul pe care îl aşteaptă fiecare familie musulmană în
urma căsătoriei sunt copiii credincioşi: "Doamne, dă-ne nouă soaţe şi
vlăstare care să fie mângâiere pentru ochii noştrii şi dă-ne nouă
onoarea de a călăuzi pe cei drepţi." (sura Al-Furqan:74)
Toţi copii se nasc inocenţi (musulmani). Dacă sunt crescuţi cum
trebuie vor deveni buni şi drepţi, dar dacă sunt crescuţi într-un mediu
necorespunzător, viitorul lor va fi întunecos. Profetul (salleAllahu
aleihi ue sellem) a spus: "Toţi copiii se nasc musulmani, dar părinţii
sunt cei care îi fac fie creştini, fie evrei, fie dintre cei care adoră
focul."
Iată de ce Islamul a dat aşa o mare importanţă educării
corespunzătoare a copiilor, creşterii lor într-un mediu care să le asigure
o educaţie bună.
"Creşterea unui copil este mai bine decât să dai de pomană.
Nu există un dar mai bun din partea unui tată decât să-i dea
copilului său cea mai aleasă educaţie."
"Fii bun cu copiii tăi şi învaţă-i bunele maniere."
"Când un om moare, numai trei lucruri vor continua să-i
aducă răsplată. Acestea sunt milostenia (pomana) continuă, ştiinţa
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de care se folosesc oamenii şi copilul dreptcredincios care se roagă
pentru el.”

Să deţin controlul asupra propriului suflet
Orice musulman se confruntă cu un conflict interior încă de la
naştere şi până în momentul morţii şi, fie va ieşi învingător din acest
conflict, fie va eşua. Allah PreaÎnaltul spune în Quranul cel Sfânt: “Şi
pe suflet şi pe ceea ce l-a plăsmuit / Şi i-a insuflat lui nelegiuirea sa si
evlavia sa! / Izbândeşte cel care-l curăţeşte / Şi pierdut este cel care-l
strică!” (surat Aş-Şems:7-10)
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a avertizat: “Ispitele îi
vor ieşi în cale omului necontenit, una după alta. Atunci când o
inimă este influenţată de o ispită, un punct negru este scris pe ea, iar
dacă inima ignoră ispita respectivă, este trecut un punct alb, până
când inima devine una din două, albă ca şi stânca înzăpezită, care
va trece orice test, sau negru închis, pentru că nu a urmat niciodată
adevărul şi nu a ignorat niciodată răul. “
Oamenii pot fi împărţiţi în două categorii:
1. Cei care sunt învinşi de propriile pofte ale sufletului. Aceşti
oameni slujesc această lume şi sunt afundaţi în problemele ei. Aceştia
sunt necredincioşii. Iar aceia dintre oameni care îi urmează sunt dintre
cei care L-au uitat pe Allah şi Allah i-a uitat pe ei. Spune Allah
Preaînaltul în Sfântul Quran: “Îl vezi tu pe acela care şi-a luat pofta sa
drept Dumnezeu al lui cu bună ştiinţă şi pe care Allah îl duce în
rătăcire şi-i pecetluieşte auzul său şi inima sa şi întinde un văl peste
vederea sa? Cine-l va călăuzi pe el după Allah? Oare nu luaţi aminte?
(surat Al-Jathiye:23)
2. Cei care luptă împotriva propriilor pofte ale sufletului. Astfel,
uneori reuşesc, iar alteori eşuează. Atunci când greşesc ei se căiesc, iar
atunci când păcătuiesc, regretă şi îşi cer iertare de la Allah. Allah
Preaînaltul spune în Quranul cel Sfânt: “Si 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 păcatele lor şi cine
poate ierta păcatele decât Allah? şi care nu persistă cu bună ştiinţă în
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ceea ce săvârşesc.” (surat Al-'Imran:135)
Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus:
“Toţi fiii lui Adam (pacea fie asupra lui!) păcătuiesc. Dar cei mai
buni dintre ei sunt aceia care se căiesc după ce au păcătuit.”
Cu privire la acest subiect, a fost relatat de la Wahib ibn
Munebbih că odată, Iblis s-a întâlnit cu Yahya ibn Zakariya. Yahya l-a
întrebat: “Cum te comporţi cu fiii lui Adam? La care Iblis (Satana) a
răspuns: Unii oameni sunt exact ca tine, nu au nici un păcat aşa că nu
putem să-i ademenim niciodată. O a doua categorie de oameni sunt
aceia cu care ne putem juca asemenea unui copil care se joacă cu o
minge. Dorinţele lor ne ajută să-i putem învinge. A treia categorie de
oameni sunt cei mai dificili pentru noi. Suntem în preajma lor până
obţinem ceea ce ne dorim, dar ei se căiesc şi distrug tot efortul nostru,
aşa că noi nu reuşim să-i învingem.”
ELEMENTE AJUTĂTOARE ÎN COMBATEREA
POFTELOR SUFLETULUI
1)INIMA
Inima este un element al puterii de păstrare a ordinii în sufletul
unei persoane atât timp cât este pură şi puternică. Să ne amintim vorba
companionului Ali ibn Ebi Talib (Allah fie mulţumit e el!): “Allah are o
rezervă de apă pe pământ şi aceasta este inima. Inimile pe care le
iubeşte Allah cel mai mult sunt cele mai blânde, mai pure si mai
puternice.” Apoi el a explicat aceste vorbe spunând: “cele mai
puternice în religie, cele mai pure în credinţă şi cele mai blânde în
relaţia cu fratele său.”
Ali ibn Ebi Talib a mai adăugat: ”Inimile dreptcredinciosilor sunt
pure şi pline de lumină. Pe de altă parte, inimile necredincioşilor sunt
întunecate si întotdeauna bolnave.” În Quran se menţionează acest
lucru: “Ci cu adevărat credincioşi sunt aceia ale căror inimi se
cutremură când se pomeneşte (numele lui) Allah si a căror credinţă
sporeşte când li se citesc versetele Lui şi se încred în Domnul lor.”
(surat Al-Enfal:2)
“Nu ochii lor sunt orbi, ci inimile din piepturi sunt oarbe.”
(surat Al-Hajj:46)
“Oare ei nu cugetă la Quran sau peste inimile lor sunt lacăte?”
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(sura Muhammed:24)
2) MINTEA
Capacitatea raţională, cunoscută ca fiind intelectul sau spiritul
poate contribui la câştigarea victoriei asupra părţii materiale cunoscută
ca fiind corpul, dacă atât mintea, cât şi spiritul sunt susţinute de ştiinţă
prin studiu şi experienţă. O astfel de cunoaştere îl ajută pe om să facă
diferenţa dintre bine şi rău, să se apropie mai mult de Allah şi să-I
cunoască puterea si măreţia. Acest lucru este exact ceea ce a intenţionat
Allah Preaputernicul prin revelarea Quranului: “Şi se tem de Allah
singuri învăţaţii dintre robii Săi. Dar Allah este Puternic şi Iertător.”
(sura Fatir:28)
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a preamărit această
binecuvântare - mintea - astfel: “Cea mai mare demnitate dată de
Allah creaturilor Sale a fost mintea.”
Odată Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) i-a spus lui Ali ibn
Ebi Talib: “O persoană încearcă să se apropie de Allah prin diferite
fapte bune, apropie-te de Allah prin cunoaştere.”
Nici o binecuvântare nu este mai valoroasă ca cea a minţii,
deoarece ea îl poate călăuzi pe om pe calea cea dreaptă şi îl poate proteja
de rău. Acesta este unul din motivele pentru care Islamul ne încurajează
să asimilăm cât mai multă ştiinţă şi mai ales ştiinţa religiei pentru ca
mintea să facă diferenţa dintre bine si rău.
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: “Atunci când
Allah vrea să-l răsplătească pe om cu bine, îl călăuzeşte spre
înţelegerea religiei.” “Superioritatea celor învăţaţi faţă de cei ce
doar Îl adoră pe Allah este asemenea superiorităţii mele faţă de cei
mai simpli dintre companionii mei.”
Aceste avantaje izvorăsc din valorile morale şi din rolul pe care-l
ocupă ştiinţa în aprofundarea credinţei noastre şi în dezvăluirea
realităţii acestui univers. Minţile dreptcredincioşilor conştienţi pot face
diferenţa dintre bine si rău, dintre permis şi interzis, deoarece conştiinţa
lor este cea care face ca ei să vadă fiecare lucru prin lumina lui Allah.
Allah Preaînaltul spune în Sfântul Quran: “Iar acela căruia Allah nu-i
dă lumină nu va avea nici o lumină.” (surat An-Nur:40)
Iluminarea raţiunii poate dispărea numai prin acţiuni nelegiuite,
prin rămânerea constantă într-o stare de neglijenţă şi prin comiterea
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deliberată de păcate fără să fie urmate de căinţă. Profetul (salleAllahu
aleihi ue sellem) a spus: “Dacă o persoană comite păcate, raţiunea
lui va fi extrem de înstrăinată de el.”
“Dacă nu ar fi fost ca diavolii să se joace cu inimile fiilor lui
Adam, cu siguranţă că ei ar fi putut înţelege măreţia cerurilor şi a
pământului.”
Companionul Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem) Enes
(Allah fie mulţumit de el!) spunea: “Pe când mă duceam să mă
întâlnesc cu 'Othman, am văzut o femeie. Am urmărit-o cu toată atenţia
şi am fost fermecat de frumuseţea ei. Când am intrat, 'Othman a spus:
<Unul dintre voi a intrat în această casă pentru a se întâlni cu mine în
timp ce în ochii săi erau încă vizibile urmele adulterului. Oare voi nu
ştiţi că cineva poate comite adulter numai şi cu privirea? Aşa că trebuie
să se căiască sau îi voi aplica o pedeaspsă aspră.> Apoi am întrebat:
<Aceasta este o dezvăluire a Profetului?> Şi el mi-a răspuns: <Nu,
acesta este un dar de a citi pe feţele oamenilor .>”
SEMNELE SLĂBICIUNII SPIRITUALE
Când inima unui om devine nestatornică, mintea coruptă şi
spiritul lui se afundă în întuneric, mai ales după înfrângerea în lupta cu
diavolul, atunci toate porţile răului sunt deschise către sufletul său.
Puterea malefică a diavolului se împrăştie astfel în sufletele fiilor lui
Adam (oamenilor) aşa cum circulă sângele prin venele lor.
Trebuie să fim atenţi la acest pericol şi să recunoaştem că o dată
ce imunitatea sufletului împotriva răului dispare, diavolul va deveni cel
mai bun prieten al său. Cel Milostiv spune în Sfântul Quran: “Şeitan a
pus stăpânire pe ei şi i-a făcut pe ei să uite pomenirea lui Allah.
Aceştia sunt ceata lui Şeitan şi ceata lui Şeitan sunt cei pierduţi.”
(surat Al-Mujadile:19)
Quranul ne menţionează că Satana, duşmanul învederat al
omului, i-a spus lui Allah, după ce a fost alungat din Paradis: “A zis
Iblis: <Pentru că m-ai ademenit, îi voi pândi pe ei pe drumul Tău cel
drept / Şi mă voi năpusti asupra lor, din faţa şi din spatele lor, de la
stânga şi de la dreapta lor, şi nu-i vei afla pe cei mai mulţi dintre ei
mulţumitori.>” (surat Al-E'raf:16-17)
Cea mai periculoasă “boală” care-i poate lovi pe cei slabi este
ispita. Satana îi face să se simtă nesiguri în tot ceea ce fac, pentru a-i
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îndepărta de la calea dreaptă a lui Allah.
În acest sens, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus:
“Într-adevăr, Satana încearcă să-i oprească pe fiii lui Adam în
nenumărate feluri. Şi face acest lucru prin atacuri asupra
Islamului, spunând: “De ce îmbrăţişezi Islamul şi îţi laşi propria
religie, religia strămoşilor tăi?” Dar fiii lui Adam îl ignoră pe
Satana şi îmbrăţişează Islamul. Atunci Satana încearcă iar să-i
oprească prin altă cale, opunându-se emigrării de dragul lui Allah
astfel: “De ce emigraţi acum, abandonându-vă casele şi tot ceea ce
vă aparţine?” Dar fiii lui Adam nu îi dau ascultare şi emigrează de
dragul lui Allah. Atunci Satana încearcă să-i oprească altfel,
spunând: “De ce vreţi să mergeţi să faceţi jihad? Nu veţi face
altceva decât să muriţi şi atunci soţiile voastre se vor recăsători cu
alţi bărbaţi şi averile voastre vor fi împărţite.” Dar fiii lui Adam îl
ignoră şi pornesc la luptă pe calea lui Allah. Atunci Profetul
(salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: “Cel ce face aceasta şi moare
şi-a câştigat locul în Paradis.”
Tacticile laşe ale Satanei sunt redate de următoarele: Satana îi
spune omului: “Neagă adevărul!” Dar odată ce omul neagă adevărul,
Satana spune: “Eu nu am nici o vină în privinţa ta! Eu mă tem de
Allah, Stăpânul lumilor!” (surat Al-Haşr:18)

MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA ISPITELOR
SATANEI
Islamul îi pune la dispoziţie omului numeroase arme cu scopul
de a-l ajuta să treacă de şiretlicurile şi încercările lui Şeitan. Prima dintre
ele este ca omul să-şi recunoască slăbiciunile. Marii învăţaţi ai
Islamului îi sfătuiesc pe musulmani să ştie care sunt căile prin care intră
Şeitan în inimile acestora, pentru a-l putea înfrânge, şi anume:
1. Prin lăcomie şi suspiciuni. Un musulman poate să se abţină de
la acestea obişnuindu-se să aibă încredere în ceilalţi şi să fie mulţumit
de ceea ce a obţinut prin propriul său efort.
2. Prin iubirea exagerată pentru această viaţă şi dorinţa e a
trăi. Un musulman poate să combată acest lucru temându-se că în orice
moment ar putea avea parte de o moarte neaşteptată.
3. Prin iubirea de averi şi lux care poate fi combătută prin
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concepţia că bunurile materiale pe care le posedăm nu vor fi veşnice,
dar pedeaspa lui Allah da.
4. Prin mândrie care poate fi depăşită mulţumindu-I smerit lui
Allah pentru binefacerile Sale şi temându-ne de pedeapsa Lui.
5. Prin aroganţă şi dispreţ faţă de cei din jur pe care
musulmanul le poate înfrânge prin recunoaşterea demnităţii şi a
drepturilor lor date de Allah.
6. Prin invidie care poate fi combătută prin adoptarea unei stări
de satisfacţie în privinţa a ceea ce am obţinut prin efort propriu şi prin
acceptarea darurilor şi binecuvântărilor oferite de Allah creaturilor
Sale.
7. Prin lăudăroşenie care poate fi oprită prin sinceritate şi
onestitate.
8. Prin lăcomie, depăşirea ei fiind posibilă prin amintirea
faptului că toate posesiunile materiale au un sfârşit şi amintirea
eternităţii lui Allah.
Potrivit învăţăturilor islamice, cel mai bun mod pentru a evita
influenţa Satanei este să-l pomenim pe Allah prin invocarea Lui la
începutul fiecărei acţiuni pe care o întreprindem. În acest context, Ebu
Hureira (Allah să fie mulţumit de el!) relatează cum că odată diavolul
celor dreptcredincioşi s-a întâlnit cu diavolul celor necredincioşi.
Acesta era foarte gras, în timp ce diavolul credincioşilor era slab şi trist.
Când a fost întrebat de ce este aşa slab şi trist, acesta a răspuns: Am fost
la un om să-l pun la încercare. De fiecare dată când vroia să mănânce,
pomenea numele lui Allah şi de aceea eram tot timpul flămând; când
intenţiona să bea, menţiona numele lui Allah şi de aceea îmi era tot
timpul sete, iar când se îmbrăca, Îl pomenea pe Allah aşa că eu
rămâneam tot timpul dezbrăcat. Diavolul necredincioşilor a spus: Eu
când mă duc la acei oameni care nu pomenesc numele lui Allah la
începutul fiecărui lucru pe care-l fac, am parte şi de mâncare, băutura şi
de haine.
O altă cale de apărare împotriva lui Seitan este de a evita
consumul de mâncăruri de lux, chiar dacă sunt permise, pentru că Allah
Preaputernicul spune în Sfântul Quran: “Mâncaţi şi beţi, însă nu
întreceţi măsura, fiindcă El nu-i iubeşte pe cei care întrec măsura.”
(surat Al-E'raf:31)
Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) spune:
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“Într-adevăr Satana aleargă în corpurile fiilor lui Adam precum
circulă sângele prin venele lor, deci opriţi-i calea lui Şeitan prin
înfometare.”
O altă cale de combatere a ispitelor Satanei este recitarea
Quranului, invocarea lui Allah şi căinţa. Profetul (salleAllahu aleihi ue
sellem) a spus: “Într-adevăr Satana atacă inimile fiilor lui Adam.
Când aceştia Îl pomenesc pe Allah, Satana se dă înapoi, dar atunci
când Îl uită pe Allah, Satana le mănâncă inimile.”

Să cred că viitorul aparţine Islamului
Faptul că Islamul este religia lui Allah face din el cel mai potrivit
sistem de organizare a aspectelor vieţii omului. Este “singura” religie
concepută conform naturii omului, de către Creatorul acestui om,
capabilă să realizeze şi să menţină echilibrul dintre nevoile fizice şi
spirituale ale lui. Allah Preaînaltul spune în Coran: “Oare nu le ştie pe
cele pe care le-a creat, cu toate că El este Binevoitor şi Atoateştiutor.”
(surat Al-Mulk:14)
Caracterul divin al Islamului îi conferă acestuia mai multă
demnitate decât oricare alt sistem conceput de om. Această credinţă
universală este, în acelaşi timp eternă, putând astfel să acopere toate
necesităţile omului în orice timp, loc sau nivel al societăţii.
Universalitatea sa se referă la faptul că Islamul este
atotcuprinzător şi, ca urmare, trece toate graniţele, indiferent de rasă,
limbă sau cultură. Caracterul deschis şi inteligibil al Islamului izvorăşte
din originea sa divină ca un cadou făcut de către Allah naturii umane.
Flexibilitatea legislaţiei islamice (şeri'ah) îi conferă acesteia
calitatea de a găsi soluţii pentru toate problemele societăţii, indiferent
de timp şi spaţiu
În eforturile lor de a clădi o lume mai bună, musulmanii trebuie
să cunoască limitele sistemelor concepute de om, cum ar fi
capitalismul, socialismul, comunismul sau democraţia. Produse ale
filozofiilor umane si ale ingineriei sociale, aceste sisteme sunt limitate
sau incomplete spaţial şi temporal.
Din punct de vedere social, modul de gândire fundamentalist atât
de dreapta cât şi de stânga, n-au reuşit să aducă omenirii fericire şi
stabilitate, dimpotrivă, chiar au pus-o în pericol. De asemenea, aceste

Fundaţia TAIBA

30

vederi sunt responsabile pentru dispariţia legăturilor familiale şi
intracomunitare, pentru decăderea morală şi pentru degradarea
adevăratelor valori. Egoismul şi individualismul lor au înlocuit valorile
comunităţii referitoare la iubire, afecţiune şi întrajutorare.
Din punct de vedere economic nici capitalismul, nici socialismul
nu au oferit paradisul pe care l-au promis adepţii săi, ba dimpotrivă, în
umbra acestora au avut loc conflictele dintre clasele sociale,
nedreptatea, exploatarea, monopolul, sărăcia, şomajul, etc.
Din punct de vedere politic la fel de inadecvate sunt sistemele
politice ale culturii moderne, indiferent dacă le găsim în cadrul unei
democraţii, republici sau monarhii, deoarece pentru majoritatea
oamenilor din lume, acestea nu au adus decât corupţie, exploatare,
revolte, etc.
Din punct de vedere militar, toate aceste sisteme create de om se
fac vinovate de neglijarea şi subminarea popoarelor musulmane sărace.
Caracterul cuprinzător al sistemului islamic face ca el să se
deosebească de celelalte sisteme elaborate de om. Islamul este un
sistem creat de Cel Atoateştiutor, Cel Care cunoaşte cel mai bine
nevoile omului, ce este benefic sau nu pentru el, ce îl poate face fericit
sau îl întristează. De aceea Islamul a reuşit să acopere toate necesităţile
vieţii omeneşti, atât cele individuale, cât şi cele ale comunităţii.

