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PrefaŃă traducători 
 
 

ImportanŃa hadisurilor în Islam 
 
Hadisurile reprezintă a doua sursă de 

bază a Islamului, după Coranul Cel Nobil, 
căci Allah Preaînaltul a spus în Coran că 
profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea fie asupra sa!) nu vorbeşte de 
la sine, ci doar transmite revelaŃia divină 
pură. Aşadar majoritatea spuselor şi 
acŃiunilor Profetului (Pacea şi binecuvântarea 
fie asupra sa!) sunt revelaŃii divine. Coranul 
ne trasează modul de viaŃă în linii mari, iar 
hadisurile Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea fie asupra sa!) explică şi 
detaliază aceste principii de bază prin spuse 
şi practici (rugăciunea, zakat, hajj). De fapt, 
hadisurile reprezintă singura variantă validă 
de interpretare a Coranulu 

 
 
ApariŃia ştiinŃelor Hadisurilor 
 
Vorbele, faptele, şi caracterul 

profetului Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au 
fost analizate cu cea mai mare atenŃie de 



către companionii Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi de 
întreaga comunitate musulmană, încă din 
timpul vieŃii acestuia. Ele au fost transmise 
atât oral, cât şi în scris, din generaŃie în 
generaŃie, până în zilele noastre. Astfel putem 
afirma că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) este singura 
personalitate din istorie a cărui viaŃă este 
atât de bine cunoscută. Noi astăzi ştim cum a 
trăit Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atât 
ca tată, soŃ, bunic, imam, lider politic, cât şi 
ca mesager al divinităŃii, graŃie eforturilor 
depuse de către savanŃii musulmani în 
domeniu. În decursul istoriei, procesul de 
notare şi culegere a hadisurilor a cunoscut 
mai multe etape, soldându-se cu apariŃia 
unei noi ştiinŃe caracteristică comunităŃii 
musulmane, denumită ştiinŃa hadisurilor. 
Această ştiinŃă a apărut în urma manifestării 
intenŃiilor răuvoitoare ale duşmanilor 
Islamului de a introduce în tradiŃia profetică 
relatări mincinoase (ce nu îi aparŃineau 
Profetului − Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!). Necesitatea de a delimita 
relatările profetice autentice de cele 
mincinoase, fabricate de răuvoitori, a dat 
naştere acestei ştiinŃe ce a atins apogeul în 
secolul al III-lea hijri, când au fost scrise 
majoritatea culegerilor de hadisuri şi au fost 
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definite condiŃiile de determinare ale 
hadisului autentic şi ale celui neautentic. 
ÎnvăŃaŃii în ştiinŃa hadisurilor au convenit să 
nu primească relatările Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) fără a 
analiza şirul de relatatori ai unui anume 
hadis. Astfel a apărut ştiinŃa relatatorilor de 
hadisuri care s-a ocupat cu studiul vieŃii 
celor ce au transmis vorbele şi faptele 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!). Au apărut zeci de culegeri 
care ne prezintă caracterul, comportamentul 
în timpul vieŃii şi precizia în memorarea sau 
redarea în scris a hadisurilor de către fiecare 
relatator. 

 
 
CondiŃiile hadisului autentic 
 
Hadisul are două componenŃe. Şirul 

de relatatori care se numeşte sened şi 
hadisul propriu-zis care se numeşte metn. 
Pentru ca hadisul să fie autentic trebuie să 
fie lipsit de orice cusur atât în ceea ce 
priveşte metn, cât şi sened. 

DefiniŃia hadisului autentic: ceea ce a 
fost transmis de un relatator exemplar din 
punctul de vedere al comportamentului şi al 
memoriei sau de unul asemenea lui, până la 
sfârşitul şirului, fără a contrazice tot ceea ce 



este mai autentic (altă relatare) şi fără a avea 
un cusur ascuns. 

Din această definiŃie putem decela 
condiŃiile hadisului autentic: 

 
− continuitatea şirului, începând de la Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) şi până la ultimul relatator; 
− caracterul exemplar al relatatorului; fiecare 
relatator trebuie să fie cunoscut drept un 
exemplu bun, departe de orice însuşiri 
negative; 
− perfecŃiunea în memorare sau în scriere a 
relatatorului (în funcŃie de modul de reŃinere 
a hadisului de către relatator); 
− condiŃia de a nu fi izolat, adică de a nu 
contrazice ceea ce este mai autentic; 
− condiŃia de a nu conŃine un cusur ascuns; 
deşi aparent hadisul poate părea  autentic, 
specialiştii în ştiinŃa hadisurilor sunt 
calificaŃi să identifice eventualele 
inadvertenŃe 
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CARITATEA ŞI FAPTELE BUNE 
 
1. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Fiecare încheietură a omului 
trebuie să facă milostenie în fiecare zi în 
care răsare soarele. Să împaci doi oameni 
este caritate, să ajuŃi o persoană să urce 
pe animalul său sau să-l ajuŃi să-şi urce 
lucrurile pe el este caritate, cuvântul bun 
este caritate, fiecare pas pe care îl faci în 
drum spre moschee este caritate, să 
îndepărtezi un obstacol de pe drum este 
caritate.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
2. Adiyi Ibn Hatem (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Fii cu frică de Foc, chiar dacă o faci 
[oferind milostenie] o jumătate de 
curmală, iar cine nu o găseşte nici pe 
aceea să facă milostenie spunând un 
cuvânt frumos!” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim.  



 
3. Abu Yer Jundeb (Allah să fie mulŃumit de 
el!), fiul lui Jenadah, a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu consideraŃi 
a fi neînsemnată nici cea mai mică faptă 
dintre cele bune. Chiar şi atunci când îl 
întâmpini pe fratele tău cu un chip 
primitor faci o faptă bună.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
4. Abu Musa Al-Aşari (Allah să fie mulŃumit 
de el!) a relatat că profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Fiecare musulman trebuie să 
facă fapte de caritate.” A fost întrebat: „Şi 
dacă nu găseşte din ce să dea caritate?” A 
spus: „Munceşte cu mâinile sale în 
propriul folos şi apoi face fapte de caritate 
oferind o parte din ceea ce a făcut.” A fost 
întrebat: „Şi dacă nu poate să facă nici 
aceasta?” A răspuns: „Îl ajută pe cel care 
într-adevăr are nevoie de ajutor.” A fost 
întrebat: „Şi dacă nu poate să facă nici 
aceasta?” A răspuns: „Îndeamnă la cele 
bune şi folositoare.” A fost întrebat: „Şi dacă 
nu poate să facă nici aceasta?” A răspuns: 
„Opreşte de la cele rele, căci această faptă 
este considerată caritate.” 
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Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
5. Jabir (Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat 
că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Fiecare faptă bună e caritate.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
6. Jabir (Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat 
că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Se consideră că musulmanul care 
plantează un pom fructifer face milostenie 
atunci când se mănâncă din fructele 
acestuia; de asemenea, el primeşte 
răsplată şi pentru fructele din acel copac 
care sunt furate sau se strică şi pentru 
cele pe care le-au mâncat animalele sau 
păsările.” 
 

Relatat de Muslim. 
 

Iar în altă tradiŃie profetică, Anas a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Se 
consideră că musulmanul face milostenie 
atunci când plantează un pom fructifer 
sau cultivă o plantă şi din ea mănâncă un 
om sau un animal.” 
 



7. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat următoarele: „A venit un om la 
profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi l-a 
întrebat: «Pentru ce fel de caritate primim cea 
mai mare răsplată?» El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
răspuns: «Să oferi milostenie când eşti 
sănătos, fiindu-Ńi teamă de sărăcie, 
sperând să te îmbogăŃeşti, şi să nu amâni 
să faci milostenie până în ultimele clipe 
din viaŃă când vei spune: ‛Pentru cutărică 
atât şi pentru cutărică atât’, pentru că 
averea ta a fost deja împărŃită.»”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
8. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu este considerat sărac cel care 
cerşeşte o curmală sau două, o bucată de 
pâine sau două, ci acela care, în ciuda 
sărăciei, se abŃine să ceară.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 

Iar în altă relatare se spune: „Nu este 
considerat sărac cel care umblă cerşind 
pentru o gură de hrană sau două, sau 
pentru o curmală sau două, ci acela care 
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nu găseşte o bogăŃie care să îl înavuŃească 
şi nu îşi arată sărăcia ca să primească 
milostenie şi nu îndrăzneşte să ceară.” 
 
9. Abu Siraate (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat: „Am împlinit rugăciunea de amiază în 
Medinah împreună cu profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!). Cum a terminat rugăciunea, s-a repezit 
către odăile soŃiilor, trecând printre rândurile 
celor care făceau rugăciunea. Văzând că 
oamenii s-au mirat de graba lui, a ieşit şi le-a 
spus: «Mi-am amintit de o bucată de argint 
(sau aur) care trebuia dată ca pomană, aşa 
că m-am dus să cer împărŃirea acesteia.»” 
                  

Relatat de Bukhari. 
 

Iar în altă relatare: „Uitasem acasă o 
bucată de argint (sau aur) din milostenii şi 
nu am vrut să treacă noaptea fără să o 
împart.” 
 
10. Abu Dharr Jundeb (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui Junadah, a spus: „L-am 
întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) care milostenie este 
mai bună. A răspuns: «CredinŃa în Allah şi 
lupta pe calea lui Allah.» Am întrebat: «Şi 
care dezrobire este mai bună?» A răspuns: 
«Cel mai drag stăpânului şi cel care are 



preŃul cel mai ridicat.» Am întrebat: «Şi 
dacă n-am posibilitatea să fac aceasta?» 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a răspuns: «AjuŃi pe altcineva în 
munca lui sau faci pentru o altă persoană 
ceva ce nu poate să facă de una singură.» 
Am întrebat: «Şi dacă nu îmi stă în putere să 
fac acest lucru?» Profetul a răspuns: 
«Încetezi să le faci rău celorlalŃi, căci 
astfel faci o faptă de caritate pentru tine 
însuŃi.»”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
11. Abu Masud Al-Bedryi (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Cheltuielile pe 
care le face bărbatul pentru familia sa, 
urmărind răsplată (de la Allah), sunt 
considerate fapte de caritate în favoarea 
lui.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
12. Salman (Allah să fie mulŃumit de el!), fiul 
lui Aamir, a relatat că profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Pentru milostenia dată celui 
nevoiaş primeşti o răsplată, iar pentru 
milostenia dată celui din familie primeşti 
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două răsplăŃi: pentru milostenie şi pentru 
legătura de rudenie.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
13. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Şapte categorii de oameni vor fi 
umbriŃi de umbra lui Allah în ziua în care 
nu va exista o altă umbră în afară de 
umbra Lui: conducătorul drept, tânărul 
care a crescut adorându-L pe Allah 
Preaînaltul, omul a cărui inimă este legată 
de moschee, doi oameni care se iubesc 
pentru Allah, se împrietenesc pentru Allah 
şi se despart pentru Allah, bărbatul care 
este chemat de o femeie avută şi 
frumoasă, dar o refuză spunând: «Mi-e frică 
de Allah», cel care a dat milostenie în 
taină astfel încât să nu ştie mâna lui 
stângă ce a dat mâna lui dreaptă, cel care 
L-a pomenit pe Allah în taină şi i-au 
lăcrimat ochii.” 
 

Relatat de Muslim şi Bukhari. 
 
14. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cel care vine în ajutorul văduvelor 



şi nevoiaşilor este asemenea celui care 
luptă pe calea lui Allah.” Ba chiar cred că a 
zis: „... precum cel care se roagă toată 
noaptea şi cel care posteşte zilnic.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
15. Ibn Abbas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Aceluia care găzduieşte un orfan la 
masă Allah îi promite Paradisul în afară de 
situaŃia în care săvârşeşte un păcat şi nu i 
se iartă. Iar aceluia care are în grijă trei 
fiice sau trei surori şi le educă şi este 
îndurător cu ele până ce Allah le va face 
independente Allah îi promite Paradisul.” 
Atunci unul a întrebat: „Chiar dacă sunt 
două?” A spus: „Chiar dacă sunt două.” 
 

Comentarea Sunnah – El-Beghawi 
 
16. Abu Dharr (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat de la profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Unii 
dintre companioni i-au spus Profetului: «Cei 
avuŃi au luat toată răsplata! Ei se roagă aşa 
cum ne rugăm noi şi postesc aşa cum postim 
noi şi dau milostenii din surplusul averilor 
lor, iar noi nu putem da.” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
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răspuns: „Nu v-a dat Allah din ce să daŃi 
milostenii? Pentru fiecare preaslăvire 
primiŃi o milostenie, pentru fiecare 
preamărire primiŃi o milostenie, pentru 
fiecare laudă primiŃi o milostenie, pentru 
fiecare rostire a expresiei La ilaha illa 
Allah primiŃi o milostenie, pentru fiecare 
chemare la cele bune primiŃi o milostenie, 
pentru fiecare oprire de la cele rele primiŃi 
o milostenie şi pentru contactul conjugal 
cu soŃia primiŃi o milostenie.” Au spus: „O, 
Profetule, suntem răsplătiŃi chiar şi atunci 
când ne satisfacem plăcerile?” Acesta a 
răspuns: „Dacă cineva şi-ar satisface 
plăcerile printr-o modalitate interzisă, nu 
ar păcătui? La fel, în cazul în care face 
aceasta printr-o modalitate permisă, este 
răsplătit!” 
 

Relatat de Muslim.  
 
17. Abu Malik Al-Harisi ibn Aasim Al-Asari 
(Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „CurăŃenia este 
jumătatea credinŃei, expresia 
Alhamdulillah umple balanŃa, 
Subhanallah wa Alhamdulillah umple 
spaŃiul dintre cer şi pământ, rugăciunea 
este strălucire, milostenia este dovadă, 
răbdarea este lumină, iar Coranul este un 



argument în favoarea sau împotriva ta. 
Oricine îşi începe astfel ziua este un 
vânzător al propriului suflet, fie 
eliberându-l, fie ducându-l la ruină.” 
 

Relatat de Muslim. 
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CAPITOLUL II 

  
COMPORTAMENTUL ŞI CARACTERUL 

FRUMOS 
 
18. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah nu priveşte la corpul vostru şi 
nici la înfăŃişarea voastră, ci priveşte la 
inimile şi faptele voastre.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
19. Yiad (Allah să fie mulŃumit de el!), fiul lui 
Himar, a relatat că profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Allah mi-a revelat să vă 
arătaŃi modestia, astfel încât să nu se 
fălească unii în faŃa altora şi nici să nu îşi 
facă rău unii altora.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
20. Abdullah ibn ’Amr, fiul lui Aas (Allah să 
fie mulŃumit de el!), a relatat că Profetul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) nu a vorbit niciodată indecent şi 
nici nu i-a ascultat pe cei care aveau un 
limbaj indecent. Profetul (Pacea şi 



binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spunea: „Cu siguranŃă cei mai buni dintre 
voi sunt aceia care au cel mai bun 
comportament.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
21. Abu Musa (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă 
vreunul dintre voi cere de trei ori 
permisiunea de a intra şi nu i se permite, 
să se întoarcă.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
22. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „FeriŃi-vă de invidie, căci invidia 
mănâncă faptele bune aşa cum mănâncă 
focul surcelele!” 
 

Relatat de Abu Daud. 
 
23. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „FeriŃi-vă de suspiciune, căci 
suspiciunea este cea mai mare minciună. 
Nu vă cercetaŃi unii pe ceilalŃi, nu vă 
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spionaŃi, nu vă invidiaŃi, nu vă 
desconsideraŃi şi nu vă întoarceŃi spatele 
unii altora şi fiŃi robii lui Allah − fraŃi!” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
24. Anas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „UşuraŃi şi nu îngreunaŃi, vestiŃi şi 
nu respingeŃi!” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
25. Muawiya (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că profetul Muhammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă cercetezi viaŃa personală a 
oamenilor îi vei conduce la stricăciune.” 
 

Nivelele credinŃei – Bayhaqi 
 
26. Abu Aiyub Al-Ansari (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu i se permite unui om să îşi 
ignore fratele (musulman) mai mult de trei 
nopŃi. Aceştia, când se întâlnesc, îşi întorc 
spatele unul celuilalt, dar cel mai bun 
dintre ei este cel care salută primul.” 
 



Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
27. Ibn Abbas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Asajji 
Abdilkis: „Tu ai două caracteristici pe care 
le iubeşte Allah: blândeŃea şi toleranŃa.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
28. ‛Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah 
iubeşte bunăvoinŃa în toate lucrurile.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
29. ‛Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah este 
milos şi iubeşte mila; dă răsplată pentru 
milă, dar nu dă pentru violenŃă.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
30. ‛Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un lucru 
care este făcut cu blândeŃe este 
înfrumuseŃat, iar un lucru care este făcut  
fără blândeŃe este urâŃit.” 
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Relatat de Muslim. 
 
31. Annawas (Allah să fie mulŃumit de el!), 
fiul lui Samaan, a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Virtutea este un comportament 
frumos, iar păcatul este ceea ai pe suflet şi 
urăşti să fie ştiut de oameni.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
32. Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui Aaas, a relatat că un om l-a 
întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!): „Care atitudine este 
mai bună în Islam?” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
răspuns: „Să dai de mâncare şi să îl saluŃi 
atât pe cel pe care îl cunoşti, cât şi pe cel 
pe care nu îl cunoşti.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
33. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Pomana nu micşorează averea. 
Allah nu îi dă în schimb celui care iartă 
decât măreŃie şi nu îşi arată vreunul 
dintre voi modestia fără ca Allah să nu îl 
ridice în rang.” 



 
Relatat de Muslim. 

 
34. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „CălăreŃul îl salută pe drumeŃ şi 
drumeŃul îl salută pe cel care şade şi 
grupul mic salută grupul mare.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 

Iar în varianta lui Bukhari: „Cel tânăr 
îl salută pe cel bătrân.” 
 
35. Abu Umamah Sudazi (Allah să fie 
mulŃumit de el!), fiul lui Ajlan Al-Bahili, a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai 
apropiat om de Allah este cel care salută 
primul.” 
 

Relatat de Abu Daud. 
 

Iar Tirmidhi a relatat de la Abu 
Umamah (Allah să fie mulŃumit de el!): 
„Cineva a spus: «O, Trimis al lui Allah, cine 
trebuie să salute primul atunci când două 
persoane se întâlnesc?» El a răspuns: «Cel 
care doreşte să fie mai apropiat de Allah 
Preaînaltul.»” 
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Relatat de Tirmidhi. 

 
36. ‛Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu îi 
blestemaŃi pe morŃi, căci ei au primit ceea 
ce au meritat.” 

 
Relatat de Bukhari.  

 
37. Bahz (Allah să fie mulŃumit de el!), fiul lui 
Hakum, a relatat de la tatăl său, care a 
relatat de la bunicul său, că Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Vai de cel care atunci când le 
vorbeşte oamenilor minte pentru a îi 
amuza! Vai de el, vai de el!” 
 

Relatat de Ahmed. 
 
38. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „ŞtiŃi care este cel care a ajuns la 
ruină?” Ei au răspuns: „Da. Cel care a ajuns 
la ruină este cel care a rămas fără bani şi 
fără bunuri.” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Acela din comunitatea mea care a 
ajuns la ruină este acela care va veni în 



Ziua JudecăŃii cu rugăciunea, postul şi 
dania, însă l-a înjurat pe acesta, l-a 
calomniat pe acesta, a mâncat din averea 
acestuia, a vărsat sângele acestuia, l-a 
lovit pe acesta. Aşadar îi dă acestuia din 
faptele lui bune şi acestuia din faptele lui 
bune şi, dacă nu mai are fapte bune, 
înainte de a-şi ispăşi păcatele, se va lua 
din păcatele lor şi vor fi ele deasupra lui şi 
după aceea va fi el aruncat în Foc.” 
 

Relatat de Muslim şi Tirmidhi. 
 
39. Abu Al-Abbas Sahl ibn Sadin Asaidyi 
(Allah să fie mulŃumit de el!) a spus: „După 
ce un om a trecut pe la Profet, acesta i-a 
spus unuia dintre cei prezenŃi: «Ce părere ai 
despre acesta?» El a răspuns: «Unul dintre 
cei mai înstăriŃi oameni. Jur pe Allah că dacă 
acesta cere de soŃie fata cuiva i se va da, iar 
atunci când va face o mijlocire i se va 
accepta.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a tăcut. Apoi a trecut 
un alt om şi Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
întrebat: «Ce părere ai de acesta?» El a 
răspuns: «O, Profet al lui Allah, acesta este 
unul dintre nevoiaşii musulmani; dacă cere 
fata cuiva nu i se va da şi atunci când va face 
o mijlocire nu îi va fi acceptată, iar dacă 
spune ceva nu i se va da ascultare.» Profetul 
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Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: «Acesta este 
mai bun decât o lume plină de oameni 
precum cel dintâi.»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
 
40. Jarir (Allah să fie mulŃumit de el!), fiul lui 
Abdullah, a relatat că profetul Muhammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Allah nu este Îndurător cu cel 
care nu este îndurător cu oamenii.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
41. Jarir (Allah să fie mulŃumit de el!), fiul lui 
Abdullah, a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cine nu are parte de milă nu are 
parte de tot binele.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
42. Abdullah (Allah să fie mulŃumit de el!), 
fiul lui Masud, a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Să vă spun despre cel căruia Focul 
îi este interzis sau despre cel pe care 
Focul nu îl va atinge? Este interzis pentru 



cel care este apropiat de oameni, liniştit, 
milos şi cu inima largă.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
43. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cine vizitează un bolnav sau 
vizitează un om pentru Allah este chemat 
şi i se spune: «Tu eşti dintre cei buni, 
acŃiunea ta este binecuvântată şi ai 
căpătat o casă în Paradis.»” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
44. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Omul adoptă modul de viaŃă al 
prietenului său, aşadar să fie atent fiecare 
dintre voi cu cine se împrieteneşte.” 

 
Relatat de Ahmed. 

 
45. Abdullah (Allah să fie mulŃumit de el!), 
fiul lui Masud, a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu intră în Paradis cine are în 
inimă fie şi un grăunte de fală.” Atunci 
unul a întrebat: „Şi dacă omului îi place să 
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aibă hainele şi încălŃările frumoase?” Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a răspuns: „Allah este Bun şi Lui Îi 
place ceea ce este bun. AroganŃa anulează 
dreptatea şi te face să îi consideri pe alŃii 
mai prejos decât tine.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
46. Ibn Abbas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este 
dintre noi cine nu este îndurător cu cei 
mici şi nu îi respectă pe cei în vârstă.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 

47. Abdullah (Allah să fie mulŃumit de el!), 
fiul lui ’Amr, fiul lui Aas, a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Musulmanul este cel care nu 
le aduce vreun rău celorlalŃi musulmani 
prin vorbe şi fapte. Iar emigrantul este cel 
care a lăsat ceea ce a interzis Allah.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
48. Abu Qatadata Al-Hahisi (Allah să fie 
mulŃumit de el!), fiul lui Ribzi, a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Când împlinesc 



rugăciunea, îmi doresc să o prelungesc, 
însă nu fac acest lucru când aud plânsetul 
de copil, ci grăbesc rugăciunea ca nu 
cumva să îngreunez situaŃia mamei lui.” 
 

Relatat de Bukhari.  
 
49. Yiad (Allah să fie mulŃumit de el!), fiul lui 
Himar, a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dintre locuitorii Paradisului este 
acela care este îndurător şi are o inimă 
blândă faŃă de fiecare rudă şi faŃă de 
fiecare musulman.” 

 
Relatat de Muslim. 

 
50. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Musulmanul are şase obligaŃii faŃă 
de un alt musulman: să îl viziteze atunci 
când se îmbolnăveşte, să ia parte la 
înmormântarea lui, să îi accepte invitaŃia, 
să îl salute atunci când îl întâlneşte, să îi 
ureze atunci când strănută şi să vorbească 
frumos despre el atât când este prezent, 
cât şi atunci când este absent.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
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51. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu veŃi intra în Paradis până ce nu 
veŃi crede şi nu veŃi crede până ce nu vă 
veŃi iubi. Să nu vă îndrum către un lucru 
prin care, atunci când îl faceŃi, să vă 
iubiŃi? RăspândiŃi salutul între voi!” 
 

Relatat de Muslim. 
 
52. Abu Awana (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cine se 
scoală din locul lui, iar apoi vrea să se 
întoarcă de unde s-a ridicat este 
îndreptăŃit să facă astfel.” 

Relatat de Muslim. 
 
53. `Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să nu îl 
facă vreunul pe altul să se scoale şi apoi să 
se aşeze în locul lui! Însă atunci când se 
alătură cineva la o adunare, faceŃi loc!” 
 

Relatat de Muslim. 
 
54. Abdullah (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atunci când 



sunteŃi trei să nu vorbească în şoaptă doi 
dintre ei, fără al treilea, căci acest lucru îl 
va întrista.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
55. Abu Darda (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să vă spun 
despre fapta care are o răsplată mai mare 
decât răsplata postului, a daniei şi a 
rugăciunii?” Am răspuns: „BineînŃeles.” El 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a zis: „Păstrarea relaŃiilor dintre voi, 
căci întreruperea relaŃiilor dintre voi este 
distrugătoare.” 
 

Relatat de Abu Daud. 
 

56. Abu Masud (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!)  a spus: „FiŃi 
sinceri, căci sinceritatea conduce la cele 
bune, iar cele bune conduc la Paradis! Cel 
care este sincer şi caută să fie întotdeauna 
sincer este scris la Allah ca fiind sincer. 
FeriŃi-vă de minciună, căci minciuna 
conduce către cele rele, iar cele rele 
conduc către Foc! Cel care minte şi caută 
întotdeauna să mintă va fi scris la Allah ca 
fiind mincinos.” 
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Relatat de Bukhari şi Muslim. 

 
57. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Faptele care îi vor aduce pe cei mai 
mulŃi în Rai sunt: taqwa (frica de Allah) şi 
comportamentul frumos.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 

58. Abu Karimah (Allah să fie mulŃumit de 
el!), fiul lui Mead Zakariba, a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Dacă un om îşi iubeşte 
fratele în Islam, să îi spună acest lucru.” 
 

Relatat de Abu Daud şi Tirmidhi. 
 

59. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă vreunul dintre voi este 
invitat, să răspundă invitaŃiei; dacă 
posteşte, să se roage pentru gazdă, iar 
dacă nu posteşte, să servească.” 
 

Relatat de Muslim. 
 



60. Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „FeriŃi-vă de statul în locurile 
publice!” CeilalŃi au spus: „Profetule, nu 
avem de ales.” El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă insistaŃi 
să vorbiŃi pe drumuri, aplicaŃi regulile 
locurilor publice.” Au întrebat: „Care sunt 
aceste reguli?” El (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Plecarea 
privirii, înlăturarea obstacolelor, 
răspunderea la salut şi poruncirea binelui 
şi oprirea răului.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
61. Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulŃumit 
de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „De cei care sunt îndurători cu 
oamenii Allah se îndură (de ei). FiŃi 
îndurători cu cei de pe pământ, ca să se 
îndure de voi Cel Care este în Ceruri!” 

 
Relatat de Abu Daud. 

 
62. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah Preaînaltul va spune în Ziua 
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JudecăŃii: «Unde sunt cei care s-au iubit 
pentru Mine? Îi voi umbri în umbra Mea în 
Ziua în care nu există o altă umbră.»”  
 

Relatat de Muslim. 
 

63. Jabir (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat: „M-am dus la Profet pentru a-l 
consulta în legătură cu o datorie a tatălui 
meu. Am bătut la uşă şi el a spus: «Cine 
este?» Am răspuns: «Eu.» A spus: «Eu, eu...», 
ca şi când i-ar fi displăcut acest lucru.” 
 

Relatat de Bukhari.  
 
64. Abu Muhammed Al-Hasan (Allah să fie 
mulŃumit de el!), fiul lui Ali, fiul lui Abu Talib, 
a relatat: „Am memorat de la Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
următoarele: «Lasă ceea ce nu te priveşte şi 
ocupă-te de ceea ce te priveşte, căci 
adevărul este linişte sufletească, iar 
minciuna este nelinişte!»” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
65. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Semnele ipocriziei sunt trei: «Când 
vorbeşte, minte; când promite, îşi încalcă 



promisiunea şi când i se cere să păstreze 
un secret, nu face aceasta.»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
66. Abdullah (Allah să fie mulŃumit de el!), 
fiul lui ’Amr, fiul lui Aas, a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cine întruneşte patru însuşiri 
este clar ipocrit. Iar cine întruneşte numai 
una dintre ele are o însuşire de ipocrit 
până ce o va lăsa. Acesta, dacă i se cere să 
păstreze un secret, nu face astfel; când 
vorbeşte, minte; când promite, îşi încalcă 
promisiunea şi când duşmăneşte, întrece 
măsura.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
67. Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe 
Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spunând: «Cel care vede un rău 
să îl îndrepte cu mâna lui, iar dacă nu 
poate, să facă aceasta cu vorba sa, iar dacă 
nu poate, să facă aceasta cu inima lui, iar 
aceasta este cea mai slabă credinŃă.»” 

 
Relatat de Muslim. 
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68. Abu Masud Uqbata (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui ’Amr Al-Ansari Al-Badri, a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care 
îndrumă către un bine primeşte răsplată 
precum a celui care îl face.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
69. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu este puternic cel care se luptă, 
ci cel care se stăpâneşte la supărare.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
70. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că un bărbat i-a spus Profetului 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!): „Sfătuieşte-mă!” Profetul i-a răspuns: 
„Nu te înfuria!” Omul a repetat în continuu 
aceeaşi întrebare şi Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a 
spus: „Nu te înfuria!” 
 

Relatat de Bukhari.  
 
71. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 



întrebat: „ŞtiŃi ce este bârfa?” Ei au 
răspuns: „Allah şi Profetul Său ştiu mai 
bine.” El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus: „Să pomeneşti ceea 
ce îi displace fratelui tău.” Atunci ei au 
întrebat: „Şi dacă ceea ce spun este 
adevărat?” Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Dacă 
ceea ce spui este adevărat, l-ai bârfit, iar 
dacă ceea ce spui nu este adevărat, l-ai 
calomniat.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
72. Fiul lui 'Umar (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dat 
de un bărbat care îşi sfătuia fratele în ceea ce 
priveşte modestia (îi spunea să nu fie atât de 
modest) şi i-a spus: „Lasă-l, căci ruşinea 
face parte din credinŃă!” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
73. Abu Hamyata Anas (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui Malik, a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Nu ajunge să aibă credinŃa 
completă cel care nu îi doreşte fratelui său 
ceea ce îşi doreşte lui însuşi.” 
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Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
74. Fiul lui `Umar (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Musulmanul este fratele 
musulmanului; nu îl nedreptăŃeşte şi nu îl 
vinde. Iar celui care va împlini necesităŃile 
fratelui său Allah îi va împlini necesităŃile. 
Iar pe cel care îl scapă pe un musulman de 
o nenorocire Allah îl va scăpa pe el de una 
dintre nenorocirile Zilei de Apoi. Iar cine 
acoperă lipsurile unui musulman, Allah îi 
va acoperi şi lui lipsurile.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
75. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu fiŃi invidioşi şi nu vă urâŃi unii 
pe alŃii, nu vă întoarceŃi spatele unii 
celorlalŃi şi să nu măriŃi preŃurile între 
voi! FiŃi robii lui Allah − fraŃi! Musulmanul 
este fratele musulmanului; nu îl 
nedreptăŃeşte, nu îl face de ruşine, nu îl 
minte şi nu îl dispreŃuieşte. Taqwa este 
chiar aici şi a arătat către pieptul său de 
trei ori. Este suficient de rău ca un om să 
îşi dispreŃuiască fratele musulman. 



Sângele, averea şi onoarea unui musulman 
sunt inviolabile.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
76. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Face parte din comportamentul 
musulmanului abandonarea a ceea ce nu îl 
priveşte.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 

77. Abu Masud Uqbeta (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui ’Amr Al-Ansari Al-Badri, a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Una dintre 
legile care au aparŃinut revelaŃiilor de 
dinainte şi care sunt valabile şi pentru 
noi: «Dacă nu îŃi e ruşine, fă ce voieşti!»” 
 

Relatat de Bukhari.  
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CAPITOLUL III 

 
FAMILIA ŞI RUDELE 

 
78. ’Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai bun 
dintre voi este cel care este cel mai bun cu 
familia lui, iar eu sunt cel mai bun cu 
familia mea.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 

79. Abdullah (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii 
sunt creaŃiile lui Allah, iar cei mai iubiŃi 
de Allah dintre oameni sunt cei care au o 
atitudine bună faŃă de familie.”  
 

Nivelele credinŃei – Bauzhaqi 
 

80. Jubair ibn Muzim (Allah să fie mulŃumit 
de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu intră în Rai cel care întrerupe 
relaŃiile de rudenie cu neamurile.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 



81. Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui Aas, a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Păcatele mari sunt: «Facerea 
de asociaŃi lui Allah, comportamentul urât 
cu părinŃii, uciderea unui suflet, mărturia 
falsă.»”   
 

Relatat de Bukhari.  
 
82. Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui Aas, a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Unul dintre păcatele mari este 
să îŃi înjuri părinŃii.” Cei prezenŃi au 
întrebat: „O, Profetule, îşi înjură omul 
părinŃii?” El a spus: „Da, îl înjură pe tatăl 
altuia, iar pe urmă ajunge să îşi înjure 
propriul tată, o înjură pe mama altuia, iar 
pe urmă ajunge să îşi înjure propria 
mamă.” 

 
Relatat de Bukhari şi Muslim. 

 
83. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu este dintre noi cel care o 
întoarce pe o femeie împotriva soŃului ei.” 
 

Relatat de Abu Daud. 
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84. ‛Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre 
drept-credincioşii care au credinŃa cea mai 
completă sunt cei care au cel mai bun 
comportament şi cei care sunt cei mai 
buni cu familia lor.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 

85. Ibn `Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul a spus: „Nu şi-a 
îndeplinit sarcina faŃă de rude cel care 
doar le vizitează, ci acela care ignoră 
greşelile rudelor, îi iartă şi îi vizitează 
atunci când ei întrerup relaŃiile de rudenie 
cu el.” 

 
Relatat de Bukhari.  

 
86. Abu Useid Malik (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui Rabia Essaidyi, a relatat că 
Profetul a spus: „Pe când stăteam cu profetul 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a venit un bărbat din 
neamul Seleme care a întrebat: «O, Profetule, 
mai pot să mai fac vreun bine pentru părinŃii 
mei după moartea acestora?» El a răspuns: 
«Da. Să te rogi pentru ei, să ceri iertare 
pentru ei, să îndeplineşti promisiunile lor, 



să te comporŃi bine cu rudele lor şi să fii 
generos cu prietenii lor.»” 
 

Relatat de Abu Daud. 
 
87. Ennuaman (Allah să fie mulŃumit de el!), 
fiul lui Besir, a relatat: „Mama mea, Bint 
Rawwaha, i-a cerut tatălui meu să îmi ofere o 
parte din averea lui. După un an el s-a decis 
să îmi dea; atunci mama a spus: «Nu voi fi de 
acord până ce Profetul nu va fi martor la ceea 
ce îi vei da fiului nostru.» Tatăl m-a luat de 
mână, eu fiind atunci un copil, şi m-a adus 
la Profet căruia i-a spus: «Mama acestuia, 
Bint Rawwaha, a vrut să fii martor pentru 
ceea ce îi dau eu fiului ei.» Profetul a întrebat: 
«Besir, tu mai ai şi alŃi copii în afară de 
acesta?» Acesta a răspuns: «Da.» Profetul a 
spus: «Ai dat tuturor ceea ce i-ai dat 
acestuia?» El a răspuns: «Nu.» Profetul i-a 
spus: «Atunci nu îmi cere să fiu martor, 
căci eu nu sunt martor pentru o 
nedreptate.»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
88. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dintre dinarul pe care l-ai cheltuit 
pe calea lui Allah şi dinarul pe care l-ai 
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cheltuit pentru eliberarea unui sclav şi 
dinarul pe care l-ai cheltuit pentru a da de 
pomană celor nevoiaşi şi dinarul pe care l-
ai cheltuit pentru soŃia şi copiii tăi, cel cu 
cea mai mare răsplată este cel pe care l-ai 
cheltuit pentru familia ta.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
89. Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Printre cei mai josnici oameni la 
Allah în Ziua JudecăŃii se află bărbatul 
care întreŃine contacte sexuale cu soŃia 
sa, iar apoi face publice secretele dintre 
ei.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
90. Abu Sufyan Sakhr (Allah să fie mulŃumit 
de el!), fiul lui Harb, într-o relatare mai lungă 
despre întâlnirea cu Heraclius, a spus că 
Heraclius l-a întrebat: „Ce vă porunceşte?” 
(Adică Profetul.) „Am spus: «El ne spune: 
AdoraŃi-L pe Allah Unicul şi nu Îi faceŃi 
asociaŃi şi nu urmaŃi tradiŃiile şi practicile 
(neislamice) ale părinŃilor voştri! De 
asemenea, ne porunceşte să împlinim 
rugăciunea, să fim sinceri, să ne păstrăm 



castitatea şi să avem un comportament 
frumos faŃă de rude.»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
91. Al-Mughira (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah v-a 
interzis vouă nesupunerea faŃă de mame.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
92. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că un bărbat a întrebat: „O, 
Profetule, faŃă de cine trebuie să am 
atitudinea cea mai bună?” El a răspuns: 
„FaŃă de mama ta.” Bărbatul a întrebat: 
„Apoi faŃă de cine?” El a răspuns: „FaŃă de 
mama ta.” Bărbatul a întrebat din nou: 
„Apoi faŃă de cine?” El a răspuns: „FaŃă de 
mama ta.” Bărbatul a întrebat din nou: 
„Apoi faŃă de cine?” El a răspuns: „FaŃă de 
tatăl tău.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
93. Ibn `Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre cele 
permise, cel mai neplăcut lucru la Allah 
este divorŃul.” 
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Relatat de Abu Daud. 

 
94. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când te căsătoreşti cu o femeie, să 
ai în vedere patru lucruri: averea ei, 
familia ei, frumuseŃea ei şi credinŃa ei. Iar 
dacă vei face alegerea în funcŃie de 
credinŃă, vei fi binecuvântat.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
95. Esma (Allah să fie mulŃumit de ea!), fiica 
lui Abu Bakr, a relatat: „A venit la mine 
mama mea care era politeistă. L-am întrebat 
pe Profet: «A venit mama, care este politeistă. 
Trebuie să îmi îndeplinesc datoria de fiică şi 
să mă comport ca atare?» El a răspuns: «Da, 
îndeplineşte-Ńi obligaŃiile de fiică faŃă de 
mama ta!»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
96. Abu Ishak Seadi Ibn Abi Weqqas (Allah 
să fie mulŃumit de el!) a relatat: „M-a vizitat 
Profetul, atunci când am fost bolnav, în anul 
în care a împlinit pelerinajul. L-am întrebat: 
«O, Profetule, eu sunt bolnav şi nu am ca 
moştenitor decât o fată. Să dau ca milostenie 



trei sferturi din averea mea?» El a răspuns: 
«Nu.» Am întrebat: «Atunci jumătate?» El a 
răspuns: «Nu.» Am întrebat: «Un sfert?» El a 
răspuns: «Un sfert, cu toate că şi un sfert 
este mult. Este mai bine dacă îŃi laşi 
moştenitorii bogaŃi decât să îi laşi săraci 
şi să cerşească de la oameni. Fără îndoială 
că vei primi răsplată pentru fiecare ban pe 
care îl cheltuieşti pentru mulŃumirea lui 
Allah, chiar şi atunci când cheltuieşti 
pentru hrana soŃiei tale.»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
97. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Vă recomand să vă comportaŃi cu 
femeile foarte bine, căci femeia a fost 
creată dintr-o coastă, iar cea mai fragilă 
parte a unei coaste este partea superioară. 
Dacă vrei să o îndrepŃi, se rupe, iar dacă o 
laşi aşa, rămâne curbată, aşa că vă 
recomand să vă purtaŃi bine cu femeile.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
98. ’Amr (Allah să fie mulŃumit de el!), fiul lui 
Şaib, a relatat de la tatăl său, care la rândul 
său a relatat de la tatăl său, că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
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sa!) a spus: „CereŃi-le copiilor voştri să 
împlinească rugăciunea la vârsta de şapte 
ani şi, dacă la zece ani nu o împlinesc, 
pedepsiŃi-i! SeparaŃi fetele de băieŃi la 
culcare!” 
 

Relatat de Abu Daud. 
 
 
99. ‘Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Îngerul 
Gavriil m-a sfătuit atât de mult în privinŃa 
vecinului, încât am crezut că (vecinul) o să 
mă moştenească.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
100. Ibn Abbas (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spunând: „Nu este drept-credincios cel 
care doarme sătul în timp ce vecinul său 
este înfometat.” 
 

Relatat de Baihaki. 
 
101. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spunând: „Jur pe Allah că nu crede! Jur pe 



Allah că nu crede! Jur pe Allah că nu 
crede!” L-au întrebat: „Cine nu crede, o, 
Trimis al lui Allah?” El a răspuns: „Cel al 
cărui vecin nu este în siguranŃă de 
răutăŃile lui…” 
 

 Relatat de Bukhari şi Muslim.  
 

Iar în relatarea lui Muslim: „Nu intră 
în Rai cel al cărui vecin nu este în 
siguranŃă de răutăŃile lui.” 
 
102. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cel care crede în Allah şi în Ziua de 
Apoi să spună ce este bine sau să tacă; cel 
care crede în Allah şi în Ziua de Apoi să fie 
generos cu vecinul său; cel care crede în 
Allah şi în Ziua de Apoi să fie generos cu 
musafirul său.” 
 

 Relatat de Bukhari şi Muslim. 
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CAPITOLUL IV  

 
ÎNDURAREA FAłĂ DE ANIMALE 

 
103. Abdullah (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „O femeie a 
fost pedepsită din pricina unei pisici; ea a 
Ńinut-o închisă până ce a murit; astfel, a 
intrat în Iad. Ea a închis-o, nu i-a dat 
mâncare şi nici de băut, şi nici măcar nu a 
lăsat-o să mănânce insectele de pe 
pământ.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
104. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Un om însetat a găsit în drumul său 
o fântână, a coborât şi a băut apă din ea, 
iar atunci când a ieşit a văzut un câine 
care mânca pământul umed pentru a-şi 
potoli setea. Omul a spus: «Acest câine 
este însetat aşa cum am fost şi eu.» Apoi a 
coborât în fântână, a luat apă în pantofii 
săi şi i-a dat câinelui să bea. Allah a fost 
mulŃumit de el şi l-a iertat.” Companionii 
au spus: „O, Trimis al lui Allah, primim 
răsplată dacă ne comportăm frumos cu 



animalele?” El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Prin fiecare 
fiinŃă vie este o răsplată…” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 

Iar în relatarea lui Bukhari: „Allah a 
fost mulŃumit de el, l-a iertat şi l-a primit 
în Rai.” 
 
105. Abu Ya’la Şaddad ibn Aws (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah a scris binele în toate faptele. 
Deci, atunci când ucideŃi, faceŃi aceasta în 
cel mai uşor mod şi, atunci când 
sacrificaŃi, faceŃi aceasta în cel mai 
nedureros mod. Fiecare dintre voi să îşi 
ascută bine cuŃitul tocmai pentru a alina 
durerea animalului.” 
 

Relatat de Muslim. 
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CAPITOLUL V  

 
FAPTELE 

 
106. Abu Abdullah Az-Zubair ibn Al-Awwam 
(Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Este mai bine pentru 
un om să urce pe munte cu sforile sale, să 
care lemnele cu spatele său, iar apoi să le 
vândă şi astfel Allah să îi protejeze obrazul 
(de ruşinea cerşitului) decât să cerşească 
de la oameni, primind sau fiind refuzat.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
107. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Este mai bine pentru unul dintre 
voi să aducă o legătură de lemne în spate 
decât să cerşească de la cineva care îi dă 
sau îl refuză.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
108. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah nu a trimis niciun Profet care 



să nu fi dus oile la păscut.” Companionii au 
întrebat: „Dar tu?” El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Da, duceam la păscut oile celor din 
Mekka pentru câŃiva bănuŃi.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
109. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „David (Pacea fie asupra sa!) nu 
mânca decât din ceea ce câştiga din 
munca mâinilor sale.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
110. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus : „Profetul Zakeria / Zaharia (Pacea 
fie asupra sa!) era tâmplar.”  
 

Relatat de Muslim. 
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CAPITOLUL VI 

  
RESPONSABILITATEA ŞI JUDECATA 

 
111. Ibn ’Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus : „Fiecare 
este păstor şi fiecare este responsabil de 
turma sa; emirul este păstor, bărbatul este 
responsabil de familia sa, femeia este 
responsabilă de casa soŃului şi este 
responsabilă de copiii lui; fiecare dintre 
voi este păstor şi fiecare este responsabil 
de turma sa.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
112. Abu Sayid (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai bun 
jihad este cuvântul drept în faŃa 
conducătorului tiranic.” 
 

Relatat de Abu Daud. 
 
113. Abu Dharr (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a spus: „I-am zis Trimisului lui Allah: «Oare 
nu ai o funcŃie şi pentru mine?» El m-a lovit 
cu palma pe umăr şi mi-a spus: «O, Abu 
Dharr, tu eşti un om slab şi funcŃia 



înseamnă responsabilitate, iar în Ziua de 
Apoi − umilinŃă şi căinŃă, în afară de cel 
care o dobândeşte pe merit şi îşi face 
datoria.»”  
 

Relatat de Muslim. 
 
114. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Voi o să râvniŃi după conducere, dar 
în Ziua de Apoi veŃi regreta.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
115. Abu Maryam Al-Azdi (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că i-a zis lui 
Muawiyah (Allah să fie mulŃumit de el!) că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „De cel pe care Allah l-a 
ales să fie responsabil de musulmani, iar el 
s-a izolat de sărăcia, nevoile şi problemele 
lor, la rândul Său Allah se va izola de el, de 
sărăcia, problemele şi nevoia lui în Ziua de 
Apoi.” Atunci Muawiyah a numit pe cineva 
responsabil de nevoile oamenilor. 
 

Relatat de Abu Daud şi Tirmidhi. 
 
116. ‘Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi 
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binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spunând: „O, Allah, dacă unul dintre 
conducătorii din poporul meu îngreunează 
situaŃia lor, îngreunează-i situaŃia, iar 
dacă cineva dintre conducători este 
îngăduitor cu poporul meu, fii îngăduitor 
cu el!”  

 
Relatat de Muslim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL VII  

 
JUDECATA 

  
117. Ibn Abbas (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă 
oamenii ar fi lăsaŃi în voia lor, ar pretinde 
unii averea şi sângele altora. Însă cel care 
acuză trebuie să dovedească, iar acuzatul 
care neagă trebuie să jure.” 
 

Relatat de Baihaki. O parte a hadisului se 
găseşte şi în Sahihayni.  

 
118. Abu Bakrah Nufay’ibn Al-Haris (Allah să 
fie mulŃumit de el!) a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „VreŃi să aflaŃi care este cel 
mai mare păcat?” A spus acest lucru de trei 
ori. Am spus: „Desigur, o, Trimis al lui Allah.” 
El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Atribuirea de parteneri 
lui Allah (politeismul) şi nerespectarea 
părinŃilor.” Era întins, apoi s-a ridicat în 
şezut şi a spus: „Minciuna şi mărturia 
mincinoasă...” şi a repetat aceasta până ce 
ne-am spus: „Ce bine ar fi dacă s-ar opri...” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim.  
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119. Abu Dharr (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel ce îşi 
atribuie ceea ce nu îi aparŃine nu este 
dintre noi! El să îşi pregătească sălaşul în 
Iad.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
120. Samurah (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pe cel care 
îşi omoară sclavul îl vom ucide, iar celui 
care îi taie nasul îi vom tăia nasul.” 
 

Relatat de Tirmidhi.  
 
121. Zayd ibn Halid Al-Juhaniy (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „VreŃi să aflaŃi cine este cel mai bun 
dintre martori? Cel care vine cu mărturia 
sa înainte de a fi întrebat.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
122. Abu Bakr (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Judecătorul 



să nu judece între doi oameni în timp ce 
este supărat.” 
 

Relatat de Bukhari  şi Muslim. 
 
123. Ali (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „Dacă doi 
oameni vin să judeci între ei, să nu te 
grăbeşti să îl îndreptăŃeşti pe primul până 
ce nu îl asculŃi şi pe al doilea; aşa vei şti 
cum să judeci.”  
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
124. Burayda (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Judecătorii 
sunt trei: doi dintre ei în Iad şi unul în 
Rai. Cel din Rai este acela care a ştiut 
adevărul şi a hotărât drept, iar cel care a 
ştiut adevărul, dar l-a încălcat este în Iad; 
la fel şi cel care a judecat, ignorant fiind, 
este tot în Iad.” 
 

Relatat de Abu Daud. 
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CAPITOLUL VIII 

 
COMERłUL 

 
125. Jabir (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah să îl 
miluiască pe cel care este iertător atunci 
când vinde, când cumpără şi când se 
judecă.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
126. Abu Sayid (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Negustorul 
cinstit şi demn de încredere este (în Ziua 
de Apoi) împreună cu profeŃii, cu cei 
drepŃi şi cu martirii.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
127. Ibn ’Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este 
permis ca musulmanul să vândă un lucru 
pe care l-a mai vândut fratelui său, aşa 
cum nu se permite să se logodească cu 
logodnica fratelui său decât dacă acesta îi 
dă voie.” 



 
Relatat de Bukhari şi Muslim. 

 
128. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă cineva a ajuns la ruină, 
proprietarul mărfii rămase este mai 
îndreptăŃit (să-şi recupereze marfa) decât 
ceilalŃi.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
129. Abu Al-Yasr (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cel care prelungeşte termenul 
datoriei unui om aflat la greu sau îl iartă 
va fi umbrit de Allah la umbra Sa.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
130. Wasilah ibn Al-Aska’a (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cel care vinde un lucru stricat, fără 
să spună aceasta, trăieşte sub mânia lui 
Allah sau îngerii continuă să îl blesteme.”  
 

Relatat de Ibn Majah.  
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131. Abu Mas’ud Al-Ansari (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Un om dintre cei de dinaintea 
voastră a fost tras la socoteală şi nu avea 
nicio faptă bună. Numai că el era mereu 
printre oameni şi avea o situaŃie 
financiară bună; el le poruncea angajaŃilor 
să îi ierte pe cei care au probleme 
financiare.” El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Allah a 
spus: «Noi suntem mai darnici decât el. 
IertaŃi-l!»” 
 

Relatat de Bukhari, Muslim şi Nisai. 
 
132. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
trecut pe lângă o grămadă de grăunŃe, a 
băgat mâna în ea şi, când a scos-o, era 
umedă. Atunci l-a întrebat pe vânzător: „Ce 
este aceasta?” El a răspuns: „A fost udată 
de ploaie, o, Trimis al lui Allah!” El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „De ce nu ai pus partea umedă la 
suprafaŃă să fie văzută de cumpărător? Cel 
care păcăleşte nu face parte din poporul 
meu. 
 

Relatat de Muslim. 



 
CAPITOLUL IX 

 
LĂCOMIA 

 
133. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nu averea aduce bogăŃie, ci 
satisfacŃia sufletească aduce bogăŃie.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
134. Anas ibn Malik (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă fiul omului ar avea o vale de 
aur, şi-ar dori o alta şi numai pământul îi 
va stăpâni lăcomia. Iar Allah îl iartă pe cel 
care se căieşte.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
135. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Inima bătrânului devine tânără 
când iubeşte două lucruri: o viaŃă 
îndelungată şi averea.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim  
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CAPITOLUL X 

 
 SEMNELE CEASULUI ŞI ÎNCERCĂRILE 

 
136. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Va veni timpul în care omul nu va 
da importanŃă dacă ceea ce a obŃinut este 
halal (permis) sau haram (interzis).”  
 

Relatat de Bukhari. 
 
137. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Pe Cel în mâna Căruia se află 
sufletul meu! O să vină o vreme în care 
criminalul nu va şti de ce a ucis şi nici cel 
ucis nu va şti de ce a fost ucis.”  
 

Relatat de Muslim. 
 
138. Anas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dintre 
semnele Ceasului: lipsa ştiinŃei, 
răspândirea ignoranŃei, a preacurviei, 
consumul băuturilor alcoolice, scăderea 
numărului bărbaŃilor şi creşterea celui al 



femeilor până se va ajunge să revină unui 
singur bărbat cincizeci de femei.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
139. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că, în timp ce Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
vorbea, a venit la el un beduin care l-a 
întrebat când va veni Ceasul. El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
răspuns: „Atunci când încrederea dispare, 
aşteaptă Ceasul să vină.” (Beduinul) a 
întrebat cum dispare încrederea. El a 
răspuns: „Atunci când lucrurile vor fi 
lăsate în seama celor neputincioşi, 
aşteaptă Ceasul.” 
 

Relatat de Bukhari.  
 
140. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când se apropie Ceasul, va fi luată 
ştiinŃa, vor apărea încercările, se va 
răspândi zgârcenia şi al-harj”. Companionii 
au întrebat: „Ce este al-harj?” El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Crima.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
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141. Kaab ibn Ayyad (Allah să fie mulŃumit 
de el!) a relatat că l-a auzit pe Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spunând: „Fiecare popor are o încercare, 
iar încercarea poporului meu este averea.” 
 

Relatat de Tirmidhi.  
 
142. Usamah ibn Zayd (Allah să fie mulŃumit 
de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cea mai grea încercare pe care am 
lăsat-o bărbaŃilor sunt femeile.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL XI 

 
ZIUA DE APOI, RAIUL ŞI IADUL 

 
143. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „În Ziua de Apoi drepturile vor fi 
înapoiate proprietarilor, până ce şi o oaie 
fără coarne îşi va lua dreptul de la oaia cu 
coarne (care a împuns-o, profitând că are 
coarne).” 

Relatat de Muslim. 
 
144. Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Primul lucru care va fi judecat în 
Ziua de Apoi este crima.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
145. Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cel care a ucis un muahad (cel care 
a făcut un legământ cu statul islamic) nu 
va simŃi mireasma Raiului, deşi parfumul 
lui se simte de la o distanŃă de patruzeci 
de ani.”  
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Relatat de Bukhari. 

 
146. Usamah (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am stat la 
uşa Raiului şi am văzut că majoritatea 
celor care au intrat a fost alcătuită din cei 
sărmani, în timp ce bogaŃii erau opriŃi 
(pentru a da socoteală) şi s-a poruncit 
celor care vor intra în Iad să se îndrepte 
către Iad. Atunci m-am aşezat la poarta 
Iadului şi am văzut că majoritatea celor 
care intrau era alcătuită din femei.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
147. Harisa ibn Wahb (Allah să fie mulŃumit 
de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „VreŃi să vă spun cine sunt cei care 
vor intra în Rai? ToŃi cei slabi şi săraci 
care, dacă jură pe Allah, li se îndeplineşte 
cerinŃa. VreŃi să vă spun cine sunt cei care 
vor intra în Iad? Fiecare bogat, zgârcit şi 
îngâmfat.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
 



148. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Musulmanii săraci vor intra în Rai 
cu cinci sute de ani înaintea celor bogaŃi.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
149. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cel care se sinucide cu un fier 
nemuritor în Iad va fi cu fierul în mână, 
înfigându-l în stomac. Cel care se sinucide 
mâncând otravă, pururea va consuma 
otravă în Iad, iar cel care se sinucide 
aruncându-se de pe un deal, se va arunca 
în focul Iadului veşnic.” 

Relatat de Muslim. 
 
150. Anas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În noaptea 
călătoriei mele nocturne am văzut 
oamenii agăŃaŃi de buze cu cârlige de foc. 
L-am întrebat pe Gavriil: «Cine sunt 
aceştia?» El a răspuns: «Aceştia sunt 
predicatorii poporului tău, cei care 
porunceau altora binele în timp ce ei nu îl  
făceau.»” 

Explicarea As-Sunnah a lui Bagawi. 
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151. Abu Zayd Usamah ibn Zayd ibn Harisa 
(Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „În Ziua de Apoi un om 
va fi adus şi aruncat în Foc, intestinele lui 
se vor răsfira şi el se va roti cu ele aşa 
cum se roteşte asinul în jurul morii 
(măgarii erau legaŃi de piatra morii şi o 
învârteau pentru a măcina grăunŃele); 
atunci cei din Iad se vor aduna în jurul său 
şi vor întreba: «Cutare, ce ai păŃit? Nu erai 
tu acela care poruncea binele şi oprea de 
la rău?» El va spune: «Da, porunceam 
binele şi nu îl făceam, opream de la rău în 
timp ce eu îl practicam.»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
152. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Două categorii de oameni ai Iadului 
nu am văzut (nu erau în timpul său). Unii 
cu bice precum coada vacilor, în mâini, 
care lovesc oamenii, şi femeile acoperite, 
dar goale (acoperite cu haine strâmte sau 
transparente de parcă nu ar fi acoperite), 
fără ruşine, înotând în păcate; capul lor 
este asemenea cocoaşelor înclinate de 
cămilă; nu vor intra în Rai şi nici nu vor 



mirosi parfumul lui, cu toate că mireasma 
lui se simte de la o distanŃă atât de mare 
(a menŃionat distanŃa).”  
 

Relatat de Muslim.  
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CAPITOLUL XII 

 
HADISURI DIVERSE 

 
153. Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Îmbăierea în ziua de vineri este 
obligatorie pentru cel aflat în stare de 
necurăŃie (cel care a avut o poluŃie în 
somn).” 
 

 Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
154. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „UitaŃi-vă la cei care sunt mai prejos 
(se referă la starea materială) de voi şi nu 
vă uitaŃi la cei care sunt mai presus de 
voi; astfel va fi mai uşor pentru voi să nu 
uitaŃi binecuvântările lui Allah asupra 
voastră.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
155. Anas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „O, Allah, 
caut adăpost la Tine de supărare şi 



mâhnire, de neputinŃă şi trândăvie, de 
lăcomie şi laşitate, de povara datoriei şi de 
oprimarea bărbaŃilor.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
156. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „(Spune Allah): «Trei vor fi duşmanii 
Mei în Ziua de Apoi: cel care cere în 
numele Meu, apoi nu se Ńine de cuvânt, 
cel care vinde un om liber (pretinzând că 
este sclav) şi mănâncă banii dobândiŃi pe 
el şi cel care a angajat un om şi, atunci 
când şi-a terminat lucrul, nu l-a 
răsplătit.»”  
 

Relatat de Bukhari, Ibn Majah şi Ahmed. 
 
157. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Pentru cel care eliberează un rob 
Allah va elibera de Foc pentru fiecare 
organ al robului un organ al său (al celui 
care a eliberat robul), chiar şi organul său 
genital pentru cel al robului.” 
  

Relatat de Muslim.  
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158. Ibn ’Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că, într-una dintre bătălii, Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a văzut o femeie ucisă şi a interzis 
uciderea femeilor şi a copiilor. 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim.  
 
159. ‘Aişah a relatat că l-a întrebat pe Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) dacă a avut o zi mai grea decât cea de la 
Uhud (Bătălia de la Uhud). El a spus: 
„Greutatea mi-a provocat-o poporul tău 
(quraişiŃii), iar cel mai rău a fost în ziua de 
Akabah, atunci când am cerut ajutorul lui 
ibn Abd Yalil ibn Abd Kulal şi nu mi-a 
oferit ceea ce am cerut. Atunci m-am 
întors posomorât, cu faŃa plecată, şi nu 
mi-am revenit decât atunci când am ajuns 
la Karn Sealib, când mi-am ridicat capul şi 
am zărit un nor care mă umbrea. Când m-
am uitat mai atent, l-am văzut pe îngerul 
Gavriil (Pacea fie asupra sa!) care mi-a 
spus: «Allah a auzit ceea ce Ńi-a spus 
poporul tău şi faptul că nu Ńi-au răspuns 
chemării. El l-a trimis pe îngerul munŃilor 
ca să îi porunceşti ceea ce doreşti.» Atunci 
îngerul munŃilor m-a strigat, m-a salutat, 
apoi a spus: «O, Muhammed, Allah a auzit 
răspunsul poporului tău. Eu sunt îngerul 
munŃilor. Allah m-a trimis la tine aşa că 



porunceşte ce doreşti! Dacă vrei, am să 
unesc cei doi munŃi peste ei.» La care 
Profetul a spus: «Eu îmi doresc ca Allah să 
facă dintre descendenŃii lor oameni care Îl 
adoră pe Allah şi nu Îi fac Lui asociaŃi.»” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
160. Abu Abbas Sahl ibn Saad As-Saadi 
(Allah să fie mulŃumit de el!) a spus: „A venit 
un om la Profet (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) şi a spus: «O, 
Trimis al lui Allah, îndrumă-mă către o 
faptă prin care să câştig iubirea lui Allah şi 
iubirea oamenilor!» El i-a răspuns: «Fii 
cumpătat pe această lume şi Allah te va 
iubi! Îndepărtează-te de ceea ce posedă 
oamenii şi ei te vor iubi!»” 
 

Relatat de Ibn Majah. 
 
161. Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat: „Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
dormit pe rogojină şi când s-a trezit urmele 
rogojinii se vedeau clar pe faŃa sa. Atunci noi 
i-am spus: «O, Trimis al lui Allah! De ce nu îŃi 
iei o saltea?» El a spus: «Ce legătură am eu 
cu această lume? Eu nu sunt decât un 
călător care s-a retras la umbra unui copac 
şi apoi şi-a continuat drumul.»” 
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Relatat de Tirmidhi. 

 
162. Ibn ’Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) l-a Ńinut de umăr şi i-
a spus: „Fii pe această lume asemeni unui 
străin sau călător!” 
 

Relatat de Bukhari.  
 
163. Abu Hurairah şi Abu Sayid (Allah să fie 
mulŃumit de ei!) au relatat că Profetul (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah şterge din greşelile unui 
musulman pentru orice greutate, 
nenorocire, supărare, mâhnire, grijă, până 
şi pentru un spin care îl înŃeapă.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
164. Ibn Masud (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a spus: „Am intrat la Profet (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi l-
am văzut cum suferea de durere, la care i-am 
spus: «O, Trimis al lui Allah, tu suferi de 
dureri îngrozitoare.» El a spus: «Eu sufăr cât 
suferă doi dintre voi.» Eu i-am spus: 
«Aceasta (suferinŃa) deoarece ai răsplată 
dublă?» A spus: «Aşa este. Pentru orice 
durere a musulmanului, de la o înŃepătură 



sau chiar mai mult, i se iartă greşelile şi el 
se leapădă de păcate aşa cum copacul se 
leapădă de frunze.»” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
165. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă Allah vrea binele cuiva, 
coboară asupra lui necazuri.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
166. Anas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă Allah 
vrea binele robului Său, îi grăbeşte 
pedeapsa în această lume, iar dacă vrea 
răul robului Său, îl lasă să păcătuiască 
pentru a îl pedepsi în Ziua de Apoi.” 
 

A spus Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 
„Încercarea grea aduce răsplată mare, iar 
atunci când Allah iubeşte un popor, îl 
încearcă. Cel care mulŃumeşte mulŃumit 
va fi, iar cel care se supără va avea parte 
de supărare.”  
 

Relatat de Tirmidhi. 
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167. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Nimeni să nu îşi dorească moartea! 
Dacă este bun, are ocazia să îşi mărească 
răsplata, iar dacă este păcătos, poate că se 
căieşte.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim.  
 

În relatarea lui Muslim: Abu Hurairah 
(Allah să fie mulŃumit de el) a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Nimeni să nu îşi 
dorească moartea şi să nu o ceară înainte 
ca ea să vină, deoarece atunci când moare, 
faptele lui se termină, iar existenŃa nu îi 
aduce drept-credinciosului decât bine.”  
 
168. Anas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Trei lucruri 
îl urmăresc pe cel decedat: familia, averea 
şi faptele sale; două se întorc şi numai 
unul rămâne. Familia şi averea se întorc şi 
cu el rămân faptele sale.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 



169. ‘Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Febra este 
din văpaia Iadului, aşadar răcoriŃi-o cu 
apă!”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
170. Abu Kariymah Al-Mikdam ibn Meadi 
Yakrib (Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat 
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus: „Fiul lui Adam nu 
umple un vas mai rău decât stomacul său. 
Sunt suficiente pentru el câteva 
înghiŃituri care să îl pună pe picioare. Iar 
dacă nu se poate, atunci o treime din 
stomac să fie pentru mâncare, o treime 
pentru apă şi o treime pentru respiraŃie.”  
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
171. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Drept-credinciosul puternic este 
mai bun şi mai iubit de Allah decât cel 
slab şi cu toŃii sunt de folos. Fii 
sârguincios în ceea ce îŃi este de folos, 
cere ajutorul lui Allah şi nu te delăsa! Iar 
dacă păŃeşti ceva, să nu spui: «Dacă aş fi 
făcut aşa, s-ar fi întâmplat aşa şi aşa...», ci 
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spune: «Allah a ales şi a făcut ceea ce a 
vrut...», deoarece acesta (dacă) deschide 
calea Satanei.”  
 

Relatat de Muslim. 
 
172. Nu’man ibn Başir (Allah să fie mulŃumit 
de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Ceea ce este permis este limpede şi 
ceea ce este neîngăduit este limpede, dar 
între ele sunt anumite lucruri îndoielnice 
pe care mulŃi oameni nu le ştiu. Cel care 
se îndepărtează de lucrurile îndoielnice îşi 
păstrează religia şi cinstea nepătate, dar 
cel care înfăptuieşte lucruri îndoielnice 
face un lucru nelegiuit.”  
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
173. Sahl ibn Saad As-Saadi (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă această lume ar fi preŃuit 
pentru Allah cât aripa de ŃânŃar, atunci El 
nu i-ar mai fi dat necredinciosului să bea o 
gură de apă.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 



174. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Această lume este temniŃa drept-
credinciosului şi paradisul 
necredinciosului.”  
 

Relatat de Muslim. 
 
175. Abu Barzah Nadlah ibn Ubaydin Al-
Aslemi (Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat 
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a spus: „Picioarele fiului lui 
Adam nu vor înainta până nu va fi întrebat 
cum şi-a petrecut viaŃa, ce a făcut cu 
ştiinŃa dobândită, de unde a câştigat 
averea şi unde a cheltuit-o, cum şi-a 
folosit corpul.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
176. ‘Aişah (Allah să fie mulŃumit de ea!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) se ruga noaptea până 
i se umflau picioarele, iar ea i-a spus: „De ce 
faci asta, o, Trimis al lui Allah, de vreme ce 
Allah Ńi-a iertat păcatele precedente şi 
ulterioare?” El a răspuns: „De ce să nu fiu 
un rob mulŃumitor?” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim.  
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177. Ibn ’Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Drept-
credinciosul va avea parte de fericire în 
privinŃa religiei atât timp cât nu va ucide 
pe nedrept.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
178. S-a relatat de la Safiyah (Allah să fie 
mulŃumit de ea!) şi de la alte soŃii ale 
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Celui care vine la un prezicător să 
întrebe de o veste nu i se va accepta 
rugăciunea patruzeci de nopŃi.” 
 

Relatat de Muslim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL XIII 

 
RELATĂRI DESPRE MOISE ŞI IISUS  

(PACEA LUI ALLAH FIE ASUPRA LOR!) 
 
179. Ibn Abbas (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că, atunci când Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
venit la Medina, evreii posteau în ziua de 
Aşura, iar el i-a întrebat: „Ce semnificaŃie 
are această zi în care postiŃi?” Aceştia au 
răspuns: „Aceasta este o zi măreaŃă, este ziua 
în care Allah l-a salvat pe Moise şi pe fiii lui 
Israel şi i-a înecat pe Faraon şi pe soldaŃii lui. 
Moise a Ńinut post drept mulŃumire şi noi 
postim la fel.” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Noi suntem mai aproape de Moise 
decât voi.” Aşa că el a postit în această zi şi 
a poruncit să se Ńină post. 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim. 
 
180. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Eu sunt cel mai aproape dintre 
oameni de Iisus, fiul Mariei, atât în 
această lume, cât şi în cealaltă. ProfeŃii 
sunt fraŃi vitregi: au mame diferite, dar 
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credinŃa este unică, iar între mine şi Iisus 
nu sunt alŃi profeŃi.” 

 
Relatat de Bukhari şi Muslim. 

 
181. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Pe Cel care are în mâinile Sale 
sufletul meu! O să se coboare asupra 
voastră fiul Mariei (Pacea fie asupra sa!) ca 
judecător drept. El va sparge crucea, va 
ucide porcul şi va pune tributul astfel 
încât vistieria va creşte şi nu se vor mai 
găsi sărmani să primească banii.” 
 

Relatat de Bukhari şi Muslim.  
 
182. Abdullah ibn ’Amr (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când se va ivi Dajjal în poporul 
meu, va sta patruzeci (nu ştiu dacă 
patruzeci de zile, luni sau ani). Atunci 
Allah îl va trimite pe Iisus, fiul Mariei, de 
parcă ar fi Urwah ibn Mas’ud (se referă la 
asemănare). El îl va urmări pe Dajjal, îl va 
ucide; apoi şapte ani oamenii vor trăi pe 
pământ fără ca doi dintre ei să se certe.” 
 

Relatat de Muslim.  



 
183. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Orice om se naşte cu fitrah 
(naturaleŃe, fire) − iar părinŃii lui sunt cei 
care îl fac creştin, iudeu sau zoroastru − 
aşa cum animalul dă naştere puiului 
sănătos: oare vedeŃi o lipsă la el?” 

 
Relatat de Bukhari şi Muslim. 

 
184. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Pe Cel în mâna Căruia se află 
sufletul lui Muhammed! ToŃi cei care aud 
de mine din acest popor, creştini şi iudei, 
apoi mor fără să creadă în ceea ce am 
primit eu, vor fi dintre oamenii Iadului.” 
 

Relatat de Muslim. 
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CAPITOLUL XIV 

 
CREDINłA 

 
185. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Cel mai fericit dintre cei care se vor 
bucura de mijlocirea mea în Ziua de Apoi 
este cel care spune devotat, din inimă şi 
suflet: «Nu este altă divinitate afară de 
Allah!»” 
 

Relatat de Bukhari.  
 
186. ’Uthman (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care 
moare ştiind că nu există altă divinitate în 
afară de Allah va intra în Rai.” 
 

Relatat de Muslim.  
 
187. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă v-aŃi încrede cu adevărat în 
Allah, El v-ar hrăni aşa cum hrăneşte 
păsările care zboară din cuiburile lor 
flămânde şi se întorc sătule.” 



 
Relatat de Tirmidhi.  

 
188. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Oamenii se vor întreba până când 
vor ajunge să spună: «Aceasta este creaŃia 
lui Allah, dar cine L-a creat pe Allah?» 
Cine ajunge în această situaŃie să spună: 
«Eu cred în Allah!»” 
 

Relatat de Muslim. 
 
189. Masruk (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că a întrebat-o pe ‘Aişah (Allah să fie 
mulŃumit de ea!) dacă Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) L-a 
văzut pe Allah. Ea a răspuns: „Mărire lui 
Allah! Părul mi s-a zbârlit de ceea ce ai spus!” 
Apoi a menŃionat hadisul în întregime, dar 
hadisul relatat de Daud este mai lung şi mai 
complet.  
 

Relatat de Muslim.  
 
190. David a relatat de la Şaabi care a relatat 
la rândul său de la Masruk (Allah să fie 
mulŃumit de ei!) care a spus: „Stăteam 
rezemat acasă la ‘Aişah atunci când (‛Aişah) a 
spus: «O, tată al ‛Aişei (Masruk)! Pretinderea 
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unuia dintre cele trei lucruri este cea mai 
mare defăimare atribuită lui Allah.» Am 
întrebat: «Care sunt acestea?» El a răspuns: 
«Cel care pretinde că Muhammed L-a văzut 
pe Allah săvârşeşte cea mai mare calomnie.»” 
Acesta a spus: „Eram întins aşa că m-am 
îndreptat şi am spus: «O, mamă a drept-
credincioşilor! Rabdă-mi puŃin, nu te grăbi! 
Doar Allah a spus în Coran:  

El l-a văzut în zarea limpede. (Sura 
At-Takwir: 23),  

L-a mai văzut el la o altă coborâre... 
(Sura An-Najm: 13).» 

La care ea a spus: «Eu sunt prima din 
comunitate care l-a întrebat pe Profet acest 
lucru şi el mi-a răspuns: El este Gavriil; nu 
l-am văzut aşa cum Allah l-a creat, în 
forma sa naturală, decât de două ori. L-am 
văzut coborând din cer, făptura sa 
cuprindea cerul şi pământul. Nu ai auzit 
că Allah spune:  

Privirile nu-L ajung, însă El prinde 
toate privirile. El este Cel Blând [şi] Bine 
Ştiutor [Latif, Khabir]! (Sura Al-’An’am: 
103).  

Nu ai auzit că Allah spune:  
Unui om nu i se cuvine ca Allah să-i 

vorbească decât numai printr-o revelaŃie, 
sau [prin] trimiterea unui trimis care 
revelează, cu voia Sa. (Sura Aş-Şura 51). 



 Apoi a spus: Cel care pretinde că 
Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a ascuns ceva din 
Cartea lui Allah, rău Îl defăimează pe 
Allah, deoarece Allah spune:  

O, Trimisule! Vesteşte ceea ce Ńi-a 
fost trimis de la Domnul tău! Dacă nu o 
faci, înseamnă că nu ai transmis mesajul 
Lui. Însă Allah te ocroteşte de oameni şi 
Allah nu călăuzeşte neamul de 
necredincioşi. (Sura Al-Ma’ida: 67). 

 A mai adăugat: Cel care prezice 
viitorul rău Îl defăimează pe Allah, 
deoarece Allah spune:  

Spune: ‛Nu ştie nimeni dintre cei 
care sunt în ceruri şi pe pământ 
Necunoscutul, afară numai de Allah!’ Iar 
ei nu-şi dau seama când vor fi înviaŃi! 
(Sura An-Naml: 65 ).»”  
 

Relatat de Muslim. 
 
191. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah, după ce a terminat creaŃia, a 
scris în cartea Sa care este la El: 
«Îndurarea Mea este mai mare decât 
mânia Mea.» 

Relatat de Muslim, Bukhari, Nisai şi Ibn 
Majah. 
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192. ’Umar (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat: „În timp ce stăteam în compania 
Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!), a apărut în faŃa 
noastră un bărbat îmbrăcat în haine de un 
alb strălucitor, cu un păr negru ca pana 
corbului. FaŃa lui nu purta niciun semn de 
oboseală de pe urma călătoriei şi niciunul 
dintre noi nu l-a recunoscut. S-a aşezat în 
apropierea Profetului, şi-a lipit genunchii de 
cei ai Profetului, şi-a pus mâinile pe coapse şi 
a zis: «O, Muhammed, vorbeşte-mi despre 
Islam!» El a răspuns: «Islamul înseamnă să 
mărturiseşti că nu există alt Dumnezeu 
decât Allah şi că Muhammed este Trimisul 
lui Allah, să faci Salat (rugăciuni), să 
plăteşti Zakat (milostenie), să Ńii post în 
Ramadan şi să faci Hajj (pelerinaj) la Casă, 
dacă ai posibilitatea materială de a 
suporta călătoria până acolo.» El a răspuns: 
«Ai grăit adevărul.» Noi am fost uimiŃi să 
vedem că l-a întrebat şi apoi i-a confirmat 
spusele. După care a cerut: «Vorbeşte-mi 
despre credinŃă!» Profetul a zis: «Aceasta 
înseamnă să crezi în Allah şi în Îngerii Săi, 
în Scripturile Sale, în Apostolii Săi şi în 
Ziua de Apoi, precum şi în predestinare − 
atât în rău, cât şi în bine.» El a zis: «Ai grăit 
adevărul.» Apoi a cerut: «Vorbeşte-mi despre 
Ihsan (faptele bune)!» Profetul a zis: «Aceasta 



înseamnă să Îl slujeşti pe Allah de parcă L-
ai vedea; chiar dacă tu nu Îl poŃi vedea, 
Allah te vede cu siguranŃă.» El a cerut: 
«Vorbeşte-mi despre Ziua JudecăŃii!» Profetul 
a răspuns: «Cel întrebat nu ştie mai multe 
decât cel care întreabă.» El a zis: «Vorbeşte-
mi despre câteva dintre semnele sale!» El a 
răspuns: «Slujitoarea dă naştere stăpânului 
ei şi cei desculŃi, dezbrăcaŃi, săraci şi 
păstori se întrec să înalŃe case.» Apoi el a 
plecat. Trimisul lui Allah a tăcut o bună 
bucată de vreme, apoi mi-a zis: «O, ’Umar! 
Ştii cine a fost cel care m-a întrebat?» Eu 
am răspuns: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai 
bine.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!) a zis: «Fără îndoială că 
este Gavriil; el a venit la voi să vă înveŃe 
religia voastră.»” 
 

Relatat de Muslim. 
 
 
193. Abu Hurairah (Allah să fie mulŃumit de 
el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă ar şti drept-credinciosul câtă 
pedeapsă este la Allah, nimeni nu ar spera 
la Raiul Lui; iar dacă ar şti necredinciosul 
câtă milă are Allah, nimeni nu şi-ar pierde 
speranŃa de a fi în Raiul Său.” 
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Relatat de Muslim. 
 
194. Abu Al-Abbas Abdullah ibn Abbas 
(Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Eram într-o zi în spatele 
Profetului când mi-a zis: „O, băiatule! Eu te 
învăŃ unele cuvinte: «Ocroteşte-L pe Allah 
pentru ca şi El să te ocrotească! 
Ocroteşte-L pe Allah şi Îl vei găsi cu tine! 
Dacă vrei să întrebi, întreabă-L pe Allah, 
iar dacă vrei să ceri, cere de la Allah!» Şi 
să ştii: «Dacă tot poporul se uneşte pentru 
a-Ńi fi de folos, nu vor reuşi să îŃi 
folosească decât cu ceea ce Allah Ńi-a scris 
şi dacă se unesc să îŃi dăuneze cu ceva, nu 
vor reuşi să îŃi dăuneze decât cu ceea ce 
Allah Ńi-a scris.» Condeiele s-au ridicat şi 
paginile s-au uscat.” 
 

Relatat de Tirmidhi.  
 

Iar în alte relatări: „Ocroteşte-L pe 
Allah şi Îl vei întâlni în faŃa ta! Cunoaşte-L 
pe Allah în timp de linişte şi El te va 
cunoaşte la greutate şi să ştii că ceea ce 
te-a ocolit nu te atingea, iar ceea ce te-a 
atins nu te ocolea. Izbânda se dobândeşte 
prin răbdare, aşa cum eliberarea vine după 
nenorocire şi după orice greutate vine 
înlesnire.” 



 
195. Abu Dharr Al-Giffari (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
relatat de la Allah: „O, robii Mei! Eu Mi-am 
interzis nedreptatea şi am interzis-o şi 
pentru voi, aşa că nu vă nedreptăŃiŃi! O, 
robii Mei! ToŃi sunteŃi rătăciŃi, în afară 
de cel pe care l-am călăuzit; cereŃi 
călăuzirea pentru ca Eu să vă călăuzesc! 
O, robii Mei! ToŃi sunteŃi flămânzi, în 
afară de cel pe care Eu l-am hrănit; 
aşadar cereŃi hrană pentru ca Eu să vă 
hrănesc! O, robii Mei! ToŃi sunteŃi 
neîmbrăcaŃi, afară de cel pe care Eu îl 
îmbrac; cereŃi de la Mine veşminte ca Eu 
să vă îmbrac! O, robii Mei! Voi greşiŃi zi şi 
noapte, iar Eu sunt Cel care Iartă toate 
păcatele; aşadar cereŃi iertare de la Mine 
ca Eu să vă iert! O, robii Mei! Voi nu aveŃi 
putere să-Mi dăunaŃi cu ceva şi nici de 
folos nu-Mi puteŃi fi. O, robii Mei! Dacă 
primul şi ultimul dintre voi, oameni şi 
ginni dintre voi, ar fi precum cel mai pios 
dintre voi, nu ar adăuga împărăŃiei Mele 
nimic! O, robii Mei! Dacă primul şi ultimul 
dintre voi, oameni şi ginni dintre voi, ar fi 
precum cel mai rău dintre voi, nu ar 
scădea din împărăŃia Mea nimic. O, robii 
Mei! Dacă primul şi ultimul dintre voi, 
oameni şi ginni dintre voi, s-ar aduna la 
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un loc să ceară şi aş da fiecăruia ceea ce 
a cerut, nu va scădea din împărăŃia Mea 
decât ceea ce scade atunci când un ac 
este băgat în mare. O, robii Mei! Sunt 
numai faptele voastre pe care vi le 
socotesc, apoi vă răsplătesc pentru ele; 
cel care găseşte bunăstare să Îi 
mulŃumească lui Allah, iar cel care nu 
are parte de ea să nu îşi învinuiască 
decât sufletul.” 
 

Relatat de Muslim. 
 
196. Ibn Abbas (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat de la Profet (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) care a transmis de la 
Allah: „Allah a scris faptele bune şi rele, 
apoi le-a evidenŃiat. Celui care 
intenŃionează o faptă bună şi nu o face 
Allah îi va scrie o faptă bună completă, iar 
dacă o intenŃionează şi o face, atunci 
Allah îi scrie de la zece răsplăŃi la şapte 
sute sau mai mult de atât. Cel care 
intenŃionează un păcat şi nu îl face, Allah 
îi va scrie o faptă bună, iar dacă 
intenŃionează şi îl săvârşeşte, Allah îi va  
scrie un singur păcat.” 

 
Relatat de Bukhari şi Muslim.  

 



197. Anas (Allah să fie mulŃumit de el!) a 
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Spune Allah 
Preaînaltul: «O, fiu al lui Adam! Atunci 
când Mă chemi şi Îmi ceri, Eu te iert fără 
să iau în vedere faptele tale! O, fiu al lui 
Adam, dacă păcatele tale ating bolta 
cerească şi te căieşti, îŃi iert păcatele! O, 
fiu al lui Adam, dacă vii la Mine cu 
greşeli cât pământul, apoi te înfăŃişezi 
fără să Îmi asociezi pe nimeni, o să te 
întâmpin cu iertare cât pământul!»” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
198. Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie 
mulŃumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Atunci când cel mort este pregătit 
şi oamenii îl poartă pe umeri, dacă era un 
om bun va spune: «GrăbiŃi-vă, grăbiŃi-vă!» 
Iar dacă nu era un om bun, va spune: «Vai 
de mine, unde mă duceŃi?» Vocea lui este 
auzită de tot ceea ce este în jurul său, cu 
excepŃia omului, iar dacă omul l-ar auzi, ar  
înnebuni.” 
 

Relatat de Bukhari. 
 
199. Abu Dharr (Allah să fie mulŃumit de el!) 
a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
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lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Eu văd ceea 
ce voi nu vedeŃi; cerul s-a supărat şi este 
îndreptăŃit să se supere. Nu este loc cât 
patru degete fără ca un înger să nu fie 
prosternat, cu fruntea plecată în faŃa lui 
Allah. Jur pe Allah, dacă voi aŃi fi ştiut 
ceea ce eu ştiu, aŃi fi râs puŃin şi aŃi fi 
plâns mult; nu aŃi fi găsit satisfacŃie în 
paturi alături de soŃiile voastre, ci aŃi fi 
urcat pe dealuri înalte pentru a cere de la 
Allah.” 
 

Relatat de Tirmidhi. 
 
200. Abu Al-Aska’a Wasilatu ibn Al-Aska’a 
(Allah să fie mulŃumit de el!) a relatat că 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cea mai mare calomnie 
este să se spună că altcineva este tatăl 
său, să pretindă că a văzut ceva fără ca el 
să vadă sau să îi atribuie Profetului 
relatări mincinoase.”  
 

Relatat de Bukhari. 
 


