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Hasan a relatat că, atunci când 

Allah l-a trimis pe Muhammad (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
El a spus: „Acesta este Profetul Meu, 
acesta este Alesul Meu; iubiţi-l şi 
îmbrăţişaţi Sunna şi calea sa!”. 

Uşile nu sunt închise în urma lui 
şi nici uşieri nu stau să-i deschidă, 
platouri cu mâncare nu îi sunt servite 
dimineaţa şi seara, ci el stă pe jos şi 
mănâncă din hrana ce este aşezată pe 
jos. El poartă haine simple, călăreşte pe 
măgar, înconjurat de alţi oameni, şi îşi 
linge degetele după ce mănâncă. El 
spune: „Acela care nu face precum în 
Sunna mea, nu îmi aparţine”. 

Tabaqat Ibn Sa’d 

 

 



 

 

Cuvânt înainte 
Pentru majoritatea dintre noi, o zi 

obişnuită nu implică prea multe evenimente; 
cu toate acestea, calitatea vieţii cotidiene este 
primordială pentru liniştea şi fericirea noastră. 
Viaţa noastră poate fi o plăcere şi o bucurie, 
dar poate de asemenea deveni o povară şi un 
chin sau, pur şi simplu, un exerciţiu plictisitor 
şi lipsit de sens. Totul depinde de cum trăim 
fiecare zi: cu ce atitudine interioară o abordăm 
şi cu ce acţiuni umplem orele sale. Nu putem 
să nu trăim; adânc în sufletul nostru stă 
dorinţa de a căuta fericirea şi un sens pe care 
să-l dăm vieţii. Această dorinţă profundă de a 
avea un scop în viaţă şi de a fi fericiţi a 
căpătat o cu totul altă dimensiune în zilele 
noastre − un lucru evident în preocupările 
noastre pentru ceea ce noi numim „stil de 
viaţă”. Dar în timp ce un nou lifestyle apare în 
fiecare zi, adevărata „viaţă” este mai evazivă ca 
niciodată. 

Aşadar am putea fi surprinşi să 
descoperim noi perspective, dacă îl urmăm pe 
Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea 

 



 

lui Allah fie asupra sa!) într-o zi obişnuită, 
observând stilul său de viaţă şi exemplul pe 
care l-a oferit celorlalţi. Schiţând o zi obişnuită 
din viaţa Profetului (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!), această carte micuţă 
ne invită să-i urmăm stilul de viaţă. Este 
evident că nicio carte − şi mai ales una de 
asemenea dimensiuni − nu ar putea să 
transpună în cuvinte viaţa perfectă şi bogată 
trăită de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!).  

Ea poate să ne fie de folos în ceea ce 
priveşte unul dintre cele mai importante 
aspecte ale vieţii sale. În afară de simplitatea 
extraordinară a vieţii lui, deosebită este şi 
lipsa sa de servitute faţă de orice lucru creat, 
mai ales faţă de simplele obiecte şi noţiuni 
false. Ce bucurie poate aduce omului o astfel 
de eliberare! Mai ales că omul de rând se 
speteşte şi se macină în lanţuri artificiale, din 
leagăn până în mormânt... 

Într-o vreme în care se apreciază doar 
lucrurile care îl înconjoară pe om, dar care nu 
au o adevărată legătură sau valoare pentru el, 
un nou sens şi o nouă perspectivă ne sunt 
oferite de modul de viaţă al Profetului (Pacea şi 

 



 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Orice 
activitate simplă este orientată către 
Dumnezeu, fără a ne îndepărta de îndatoririle 
noastre zilnice, ci făcându-L pe Dumnezeu 
centrul vieţii şi existenţei noastre. Viaţa nu 
mai este o negură abisală, cu un trecut 
modelat de forţa oarbă a norocului şi cu o 
anticipare a viitorului lipsită de speranţa unui 
ţel, ci fiecare cuvânt şi faptă, de dimineaţa 
până seara, sunt adânc înrădăcinate în natura 
noastră originară şi privesc spre un viitor 
strălucit. Ce binecuvântare trebuie să fie 
aceasta! Ce linişte trebuie să aducă! 

Să sperăm că cititorii acestei cărţi vor 
accepta invitaţia autorului de a încerca să 
trăiască cel puţin o zi aşa cum însuşi Profetul 
Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) a făcut-o. Nu poate exista o 
binecuvântare mai mare decât o zi trăită în 
linişte şi armonie. 

 



 

 

1. A începe cu Bismillah 

 
1. Conform spuselor Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 
„Orice activitate care nu este începută cu 
«Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim! / În 
numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător!» 
este tăiată (de la binecuvântarea sa).” 

Tirmidhi 

 

 

 

 



 

 

2. Faptele constante 

 
2. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Faptele cele mai iubite de Allah sunt 
acelea făcute constant, chiar dacă sunt 
mărunte.” 

Bukhari, Muslim 

 

 

 

 

 



 

 

3. A te trezi în timpul nopţii 
şi dimineaţa devreme 

 
3. Masruq a spus: „Am întrebat-o pe Aişa: 
«Care dintre fapte erau cele mai iubite de 
Trimisul lui Allah?». Ea a spus: «Acelea făcute 
în mod constant». Am întrebat: «Când se 
trezea noaptea?». Ea a răspuns: «La cântecul 
cocoşului»”. 

Bukhari, Muslim 

4. Aişa a spus că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
obişnuia să doarmă în prima parte a nopţii şi 
se ruga în timpul ultimei sale părţi. 

Bukhari, Muslim 

5. Abu Huraira a spus că l-a auzit pe Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spunând: „Cea mai bună 
rugăciune după cea obligatorie este 
rugăciunea de la miezul nopţii.” 

 



 

Ahmad 

6. Abu Umama a spus că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Trezirea în timpul nopţii este 
obligatorie pentru voi, căci aceasta era 
practica celor evlavioşi dinaintea voastră. 
Vă aduce mai aproape de Domnul vostru şi 
este o ispăşire pentru faptele rele şi o 
abţinere de la păcat.” 

Tirmidhi 

7. Abu Sa’id şi Abu Huraira au relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Când un bărbat 
îşi trezeşte soţia noaptea şi împlinesc două 
unităţi de rugăciune (rak’a) împreună, ei 
sunt menţionaţi printre bărbaţii şi femeile 
care-şi aduc aminte de Allah.” 

Abu Daud, Ibn Maja 

8. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Când oricare dintre voi 
doarme, Şeitan leagă trei noduri în spatele 
gâtului său şi închide fiecare nod cu aceste 
cuvinte: «Ai o noapte lungă, aşa că dormi». 

 



 

Când unul dintre voi se trezeşte şi îşi aduce 
aminte de Allah, primul nod se desface; 
când face abluţiunea, al doilea nod se 
desface; când se roagă, al treilea se desface, 
iar acesta îşi începe ziua vioi şi bine dispus. 
Altfel, el îşi va începe dimineaţa prost 
dispus şi leneş.” 

Bukhari, Muslim 

9. Hudhaifa a spus că Profetul, în timp ce se 
întindea în timpul nopţii, îşi aşeza mâna sub 
obraz şi apoi spunea: „O, Allah, în numele 
Tău mor şi trăiesc / Allahumma bismika 
amutu wa ahya” şi când se trezea, spunea: 
„Toată slava este a lui Allah, Care ne-a dat 
viaţă, apoi ne-a dat moarte şi la El este 
întoarcerea / Alhamdulillahi ladhi ahzana 
ba’da mă amatana wa ilaihi-n-nushur.” 

Bukhari 

10. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah, atunci 
când se trezea în timpul nopţii, îşi începea 
rugăciunea cu două unităţi scurte de 
rugăciune. 

Muslim 

 



 

11. ’Abdullah ibn ’Abbas a relatat cum el a 
dormit în casa Profetului şi Profetul s-a trezit, 
şi-a periat dinţii, a făcut abluţiunea şi a spus: 
„În crearea cerurilor şi a pământului şi în 
schimbarea nopţii şi a zilei sunt semne 
pentru cei dăruiţi cu minte” (Surat ’Al-
’Imran: 190) şi a recitat versetele respective 
până la sfârşitul surei. Apoi s-a ridicat şi a 
făcut două unităţi de rugăciune, prelungind 
statul în picioare, plecăciunea (ruku) şi 
prosternarea (sujud). Apoi s-a oprit şi a dormit 
profund. A făcut acest lucru de trei ori − şase 
unităţi de rugăciune în total, periindu-şi 
dinţii, făcând abluţiune şi citind aceste versete 
de fiecare dată. Apoi a împlinit rugăciunea 
witr cu trei unităţi de rugăciune. Apoi 
muezinul a chemat la rugăciune (adhan), iar el 
a ieşit la rugăciune, spunând: „O, Allah, 
sădeşte lumină în sufletul meu şi aşează 
lumină pe limba mea, şi pune lumină în 
auzul meu, lumină în văzul meu, pune 
lumină în spatele şi pe faţa mea, deasupra 
mea şi sub mine. O, Allah, dă-mi lumină! / 
Allahumma-j’ali fi qalbi nuran wa fi lisani 
nuran wa-j’al fi sam’i nuran wa-j’al fi 
basri nuran wa-j’al fi khalfi nuran min 

 



 

amami nuran wa-j’al min fauqi nuran wa 
min tahti nuran, alahumma a’tini nura.” 

Muslim 
 

4. Folosirea mâinii drepte 

 
12. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
folosea mâna dreaptă când făcea abluţiunea şi 
când mânca şi mâna stângă − atunci când 
mergea la toaletă şi altele asemenea. 

Abu Daud 

 

 

 

 

 



 

 

5. Nevoile fiziologice 

 
13. Anas a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
atunci când intra la toaletă, spunea: „O, 
Allah, caut adăpost la Tine de toate relele! 
/ Allahumma inni a’udhu mina-l-Khubuthi 
wa-l-Khaba’ith!” 

Bukhari, Muslim 

14. Aişa a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 
atunci când ieşea de la toaletă, obişnuia să 
spună: „Iartă-mă! / Ghufranak!” 

Tirmidhi, Ibn Maja 

15. Abu Huraira a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „… Cel care îşi face nevoile să se 
ascundă (de privirile celorlalţi)…” 

Abu Daud 

 



 

16. Abu Sa’id a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Două persoane nu ar trebui să 
plece împreună să îşi facă nevoile, 
descoperindu-şi părţile intime şi vorbind 
unul cu celălalt, căci Allah detestă acest 
lucru.” 

Ahmad, Abu Daud, Ibn Maja 

17. ’Umar a spus: „Profetul m-a văzut în timp 
ce urinam din picioare. El a spus: «O, ’Umar, 
nu mai urina în timp ce stai în picioare!». 
Aşa că după aceea nu am mai urinat din 
picioare. 

Tirmidhi 

18. Abu Huraira a relatat că, atunci când 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) se ducea la toaletă, îi ducea apă 
într-un vas sau o piele de animal şi Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) se spăla. Apoi îşi ştergea mâna de 
pământ. Apoi Abu Huraira îi aducea un alt vas 
din care făcea abluţiunea.  

Abu Daud 

 

 



 

 

6. Abluţiunea 

 
19. Hudhaifa a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!), atunci când se trezea pentru rugăciunea 
tahajjud, îşi curăţa dinţii cu un siwaq 
(crenguta care se folosea si se foloseste pentru 
curatitul dintilor). 

Bukhari, Muslim 

20. ’Uthman ibn ’Affan a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Păcatele celui care face 
abluţiunea − şi o face în modul cel mai 
corect − părăsesc corpul său, chiar şi de 
sub unghii.” 

Muslim 

 

 



 

 

 

 

7. Îmbăierea 
21. Aişa, soţia Profetului (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
relatat: „De obicei, când Profetul se îmbăia în 
urma întreţinerii de relaţii intime cu soţia sa, 
începea prin a-şi spăla mâinile. Apoi făcea 
abluţiune ca pentru rugăciune. Apoi îşi 
înmuia degetele în apă şi le trecea pe la 
rădăcina firelor de păr, apoi turna trei mâini 
pline de apă peste cap şi apoi lăsa apa să 
curgă peste tot corpul său.” 

Tirmidhi 

22. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Este obligaţia fiecărui 
musulman să îşi facă baie cel puţin o dată 

 



 

la şapte zile şi să îşi spele şi capul, şi 
corpul.” 

Bukhari, Muslim 

 

 

8. Împlinirea rugăciunii 
dimineaţa devreme 

 
23. Jabir a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spunând: „În timpul nopţii este 
un moment în care nu există musulman 
care să ceară ceva bun pentru această viaţă 
şi pentru Viaţa de Apoi, fără să i se dea, iar 
un astfel de moment este în fiecare 
noapte.” 

Muslim 

 



 

24. Ibn ’Umar a spus: „În timpul nopţii, 
Profetul obişnuia să facă rugăciuni de câte 
două unităţi şi încheia cu o singură unitate.” 

Bukhari 

25. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) recita la rugăciunile din timpul nopţii 
uneori cu voce tare, uneori în şoaptă. 

Abu Daud 

 

9. Rugăciunile zilnice 

 
26. Abu Huraira l-a auzit pe Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) spunând: „Dacă ar exista un râu la uşa 
voastră şi v-aţi spăla în el de cinci ori pe zi, 
aţi putea spune că a rămas vreo urmă de 
mizerie pe voi?”. Ei au răspuns: „Nu ar 
rămâne nici urmă de mizerie”. El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Acesta este exemplul celor cinci 

 



 

rugăciuni zilnice prin care Allah spală 
păcatele.” 

Bukhari 

27. ’Abdullah a relatat că l-a întrebat pe Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) care faptă este cea mai iubită de Allah 
Preaînaltul. El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Rugăciunea 
împlinită la timp.” 

Bukhari 

28. Ibn ’Abbas a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Jibril m-a condus de două ori la 
rugăciune la Casă (Ka’ba) şi s-a rugat Dhuhr 
(rugăciunea de prânz) cu mine, când soarele 
a asfinţit cât cureaua de la sandală, şi s-a 
rugat Asr (rugăciunea de după-amiază) cu 
mine, când umbrele erau la fel de lungi ca 
şi lucrurile, şi s-a rugat Maghrib 
(rugăciunea de seară) cu mine, când acela 
care ţine post îl întrerupe, şi s-a rugat ’Isha 
(rugăciunea de noapte) cu mine, când 
lumina amurgului a dispărut, şi s-a rugat 
Fajr (rugăciunea de dimineaţă) cu mine, 
când mâncatul şi băutul îi devin interzise 

 



 

celui care posteşte. Când a venit a doua zi, 
s-a rugat Dhuhr cu mine, când umbra sa era 
cât el (însuşi), şi s-a rugat Asr, când umbra 
lui era de două ori cât el, şi s-a rugat 
Maghrib cu mine, atunci când cel care 
posteşte întrerupe (postul), şi s-a rugat 
’Isha  cu mine, după ce o treime a nopţii a 
trecut, şi s-a rugat Fajr cu mine, când 
lumina dimineţii strălucea. Apoi s-a întors 
către mine şi a spus: «O, Muhammad, 
acestea sunt timpurile de rugăciune ale 
profeţilor de dinaintea ta şi timpul fiecărei 
rugăciuni este între cele două limite.” 

Abu Daud, Tirmidhi 

29. Abu Darda a relatat că l-a auzit pe 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) spunând: „Dacă există 
trei oameni într-un sat sau dintre oamenii 
deşertului şi rugăciunea lor nu este în grup 
(jama’a), Şeitan i-a învins deja. Astfel, 
rugăciunea în grup este obligatorie pentru 
voi, căci lupul mănâncă oaia singură.” 

Ahmad, Abu Daud 

30. ’Abdullah ibn ’Umar a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

 



 

asupra sa!) a spus: „Rugăciunea împlinită în 
grup este de douăzeci şi şapte de ori mai 
bună decât cea împlinită singur.”  

Bukhari 

31. ’Uthman ibn ’Affan a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Acela care împlineşte 
rugăciunea de noapte în grup primeşte 
răsplată ca şi cum ar fi petrecut jumătate 
de noapte în rugăciune, iar cel care 
împlineşte şi rugăciunea de noapte şi 
rugăciunea de dimineaţă în grup primeşte 
răsplată ca şi cum ar fi petrecut întreaga 
noapte în rugăciune.” 

Tirmidhi 

32. Abu Qatada as-Salami a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Când unul 
dintre voi intră în moschee, ar trebui să 
împlinească două unităţi de rugăciune 
înainte să se aşeze.” 

Tirmidhi 

33. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

 



 

sa!) a spus: „Cel care conduce oamenii în 
rugăciune să nu o facă prea lungă, căci 
printre ei se află bolnavi, slabi şi bătrâni; 
dar, dacă vreunul dintre voi se roagă 
singur, poate să prelungească rugăciunea 
atât cât doreşte.” 

Bukhari, Muslim 

34. Abu Ayyub al-Ansari a relatat că un om a 
venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) şi i-a spus: „Dă-mi un 
sfat, dar să fie scurt”. El (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când te ridici să îţi împlineşti 
rugăciunea, roagă-te ca şi cum ar fi ultima 
ta rugăciune; nu spune un cuvânt pentru 
care va trebui să-ţi ceri scuze a doua zi şi 
nu îţi pune speranţe în ceea se află în 
mâinile oamenilor.” 

Ahmad 

35. Ibn ’Umar a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Împliniţi unele rugăciuni în casele 
voastre şi nu le transformaţi în morminte.” 

Bukhari 

 



 

 

 

 

 



 

 

10. Implorarea 

 
36. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Allah este mâniat pe acela care 
nu cere nimic de la El.” 

Tirmidhi 

37. Malik ibn Yasar a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Când cereţi de la Allah, 
cereţi cu palmele îndreptate în sus şi nu 
cereţi de la El cu dosul mâinii îndreptat în 
sus.” În relatarea lui Ibn ’Abbas se spune: 
„Când cereţi de la Allah, cereţi cu palmele 
îndreptate în sus şi nu cereţi de la El cu 
dosul mâinii îndreptat în sus şi, când aţi 
terminat, ştergeţi-vă feţele cu ele.” 

Abu Daud 

38. Abu Musa al-Aş’ari a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) obişnuia să se roage aşa: „O, 

 



 

Allah, iartă-mi păcatele şi ignoranţa şi 
excesele şi ceea ce ştii mai bine decât 
mine! O, Allah iartă-mi greşelile făcute, 
mari şi mici, şi păcatele voite şi nevoite şi 
tot ceea ce am făcut! / Allahumma-ghfirli 
khati’aţi wa jahli wa israfi fi amri wa mă 
anta a’lamu bihi minni! Allahumma-ghfirli 
hadhali wa jiddi wa khata’i wa ’amdi wa 
kullu dhalika ’indi!” 

Bukhari 

 

 

 

 

 



 

 

11. Rugăciunea de dimineaţă 
(Fajr) 

 
39. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
obişnuia să se roage două unităţi scurte de 
rugăciune între adhanul şi iqama rugăciunii 
Fajr. 

Bukhari, Muslim 

40. Aişa a spus: „Profetul, după ce se ruga 
cele două unităţi ale rugăciunii Fajr, obişnuia 
să vorbească cu mine dacă eram trează. Altfel, 
se întindea.” 

Muslim 

41. Abu Musa a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cel care se roagă atât 
rugăciunea de dimineaţă, cât şi cea de 
după-amiază va intra în Paradis.” 

Bukhari, Muslim 

 



 

42. Aişa a spus: „După ce Trimisul lui Allah 
împlinea rugăciunea de dimineaţă, femeile 
plecau, acoperite cu mantiile lor, şi nu erau 
recunoscute din cauza întunericului.” 

Bukhari, Muslim 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Citirea Coranului în zori 

 
43. Abu Huraira a spus că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus 
despre Cuvântul lui Allah (Coranul): 
„Recitarea Coranului în zori are 
întotdeauna martori – îngerii nopţii şi 
îngerii zilei sunt martori.” 

Tirmidhi 

 

 

 



 

 

13. Rugăciunea de dinainte 
de amiază 

 
44. Mu’adh ibn Anas-Juhani a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care 
rămâne în locul în care s-a rugat, în loc să 
plece după rugăciunea de dimineaţă, după 
ce L-a preamărit pe Allah cu două unităţi 
din rugăciunea de dinainte de amiază, 
spunând numai lucruri bune, păcatele îi 
sunt iertate chiar dacă sunt mai multe 
decât spuma mării.” 

Abu Daud 

 

 

 



 

 

14. Îngrijirea de dimineaţă 

 
45. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Există zece lucruri legate de firea 
omului: scurtarea mustăţii, lăsarea bărbii 
să crească, perierea dinţilor, folosirea apei 
pentru curăţarea nasului, tăierea unghiilor, 
spălarea printre degetele de la mâini, 
îndepărtarea părului de la subţiori, raderea 
părului din zona pubiană şi folosirea apei 
după satisfacerea nevoilor fiziologice”. 
Naratorul a spus: „L-am uitat pe al zecelea, 
dacă nu cumva era clătirea gurii.” 

Muslim 

46. Anas a spus: „Ne era interzis să lăsăm să 
treacă mai mult de patruzeci de nopţi fără să 
ne scurtăm mustaţa, să ne tăiem unghiile, să 
smulgem părul de la subţiori şi să radem 
părul din zona pubiană.” 

Muslim 

 



 

47. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Scurtaţi mustaţa şi lăsaţi barba 
să crească!” 

Muslim 

48. Relatat de ’Ata ibn Yasar: „Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) era în moschee şi a intrat un 
bărbat cu părul şi barba nearanjate, iar 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a făcut semn cu mâna că 
acesta trebuia să plece să-şi aranjeze părul şi 
barba. Bărbatul a făcut acest lucru şi s-a 
întors. Trimisul lui Allah a spus: «Nu este mai 
bine aşa decât ca vreunul dintre voi să vină 
şi să aibă părul de parcă ar fi un şeitan?»” 

Malik 

 

49. ’Amr ibn Şu’aib a relatat de la tatăl său, 
care la rândul lui a relatat de la bunicul său: 
„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nu smulgeţi 
firele cărunte, căci ele sunt lumina 
musulmanului. Aceluia care încărunţeşte în 

 



 

Islam (fiind musulman), Allah îi scrie o 
faptă bună, îi iartă un păcat şi îi înalţă 
rangul cu o poziţie datorită acestui fapt.»” 

Abu Daud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Îmbrăcămintea  
50. Umm Salama a spus: „Îmbrăcămintea 
preferată de Trimisul lui Allah era cămaşa.” 

Tirmidhi, Abu Daud 

51. Abu Huraira a spus: „Atunci când 
Trimisul lui Allah îmbrăca o cămaşă, el 
începea cu partea dreaptă.” 

Tirmidhi 

52. Abu Huraira a spus că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Când unul dintre voi se încalţă, 
să înceapă cu pantoful drept; când se 
descalţă, să înceapă cu cel stâng astfel 
încât piciorul drept să fie primul încălţat şi 
ultimul descălţat.” 

Bukhari, Muslim 

53. Mu’adh ibn Anas a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Celui care se îmbracă şi 
spune: «Slavă lui Allah care m-a îmbrăcat pe 
mine cu aceasta şi mi-a dat mie aceasta, 

 



 

fără nicio putere a mea! / Alhamdulillahi 
ladhi kasani hadha wa razaqnihi min 
ghairi haulin minni wa la quwwat!» îi sunt 
iertate păcate din trecut şi din viitor.” 

Abu Daud 

54. ’Amr ibn Şu’aib a relatat de la tatăl său şi 
acesta de la bunicul său că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Mâncaţi, beţi, daţi de pomană 
şi purtaţi haine bune atât timp cât nu 
faceţi excese şi nu sunteţi aroganţi.” 

Ahmad, Nasa’i, Ibn Maja 

55. Abu Umama Iyas ibn Tha’laba a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Ascultaţi! 
Ascultaţi! Purtarea hainelor vechi face 
parte din credinţă, purtarea hainelor vechi 
face parte din credinţă!” 

Abu Daud 

56. ’Amr ibn Şu’aib a relatat de la tatăl său şi 
acesta de la bunicul său că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Lui Allah îi place să vadă 
urmele bogăţiei Sale pe robul Său.” 

 



 

Tirmidhi 

57. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Pe cel care îşi târăşte hainele 
pe jos din aroganţă, pe acela Allah nu îl va 
privi în Ziua Învierii”. Atunci Abu Bakr a 
spus: „O, Trimis al lui Allah, izarul (un tip de 
haină care se înfăşoară în jurul coapselor) se 
slăbeşte până îl strâng din nou”. Şi Trimisul 
lui Allah a spus: „Tu nu eşti dintre cei care 
fac asta din mândrie.” 

Bukhari 

58. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Acela care poartă mătase în 
această viaţă nu va avea parte de ea în 
Viaţa de Apoi.” 

Bukhari, Muslim 

59. Abu Musa al-Aş’ari a relatat că Profetul a 
spus: „Aurul şi mătasea sunt permise 
femeilor din comunitatea mea şi interzise 
bărbaţilor.” 

Tirmidhi, Nasa’i 

 



 

60. Abu Huraira a spus: „Trimisul lui Allah l-a 
blestemat pe bărbatul care se îmbracă cu 
haine femeieşti şi pe femeia care poartă haine 
bărbăteşti.” 

Abu Daud 

61. Relatat de Aişa: „Odată, Asma’, fiica lui 
Abu Bakr, a intrat la Trimisul lui Allah 
îmbrăcată cu haine subţiri, astfel că el şi-a 
întors privirea de la ea, spunând: «O, Asma’! 
Când o femeie ajunge la vârsta pubertăţii, 
este interzis să i se vadă alte părţi ale 
corpului în afară de asta şi asta» şi a arătat 
spre faţa şi mâinile sale.” 

Abu Daud 

 

 

 



 

 

16. Mâncarea şi băutura 

 
62. Salman a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Binecuvântarea mâncării este 
primită prin spălarea mâinilor înainte şi 
după luarea ei.” 

Tirmidhi, Abu Daud 

63. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când oricare dintre voi mănâncă 
trebuie să pomenească numele lui Allah 
Preaînaltul. Dacă uită să pomenească 
numele lui Allah Preaînaltul la început, 
trebuie să spună (atunci când îşi 
aminteşte): «În numele lui Allah, la început 
şi la sfârşit / Bismillahi awwalahu wa 
akhirahu.»” 

Abu Daud, Tirmidhi 

64. Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

 



 

asupra sa!), atunci când termina de mâncat, 
obişnuia să spună: „Slavă lui Allah, Cel care 
ne-a dat să mâncăm şi să bem şi ne-a făcut 
musulmani! / Alhamdulillahi ladhi 
at’amana wa saqana wa ja’alna 
muslimin!” 

Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Maja 

65. ’Umar ibn Abu Salama a spus: „Eram în 
grija Trimisului lui Allah şi obişnuiam să iau 
mâncare cu mâna la întâmplare din farfurie, 
aşa că Trimisul lui Allah mi-a spus: 
«Pomeneşte numele lui Allah, mănâncă cu 
mâna dreaptă şi ia ce se află în faţa ta!»” 

Muslim 

66. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) nu găsea niciodată cusur mâncării. Dacă 
îi plăcea ceva, mânca, dacă nu, pur şi simplu 
se abţinea de la ea. 

Muslim 

67. Ibn Ka’b ibn Malik a relatat de la tatăl său 
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să mănânce 

 



 

cu trei degete şi apoi şi le lingea, înainte de a-
şi şterge mâna. 

Muslim 

68. Anas a relatat: „Când Trimisul lui Allah 
mânca, obişnuia să-şi lingă cele trei degete şi 
să spună: «Dacă unuia dintre voi îi cade o 
bucăţică pe jos, să o ia, să o scuture de 
mizerie şi să o mănânce; nu trebuie să i-o 
lase lui Şeitan». Şi ne-a poruncit să ştergem 
vasul din care mâncăm. El a spus: «Nu ştiţi 
în care parte a mâncării se află 
binecuvântarea lui Allah (baraka).»” 

Muslim 

69. Jabala ibn Suhaim a spus: „Am avut parte 
de un an de foamete în timp ce eram cu Ibn 
Zubair. Trăiam din curmale şi, când ’Abdullah 
ibn ’Umar a trecut pe lângă noi în timp ce 
mâncam, el ne-a spus: «Nu luaţi câte două 
curmale o dată, căci Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
interzis luarea a câte două o dată». Apoi a 
adăugat: «Decât atunci când un om i-a permis 
fratelui său să facă aceasta.»” 

Bukhari 

 



 

70. Relatat de Ibn ’Abbas: „L-am auzit pe 
Trimisul lui Allah spunând: «Credincios nu 
este acela care mănâncă până se satură în 
timp ce vecinul de lângă el este flămând.»” 

Baihaqi 

71. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Mâncarea pentru două 
persoane este suficientă pentru trei, iar 
mâncarea pentru trei persoane este 
suficientă pentru patru.” 

Muslim 

72. ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Mâncaţi împreună şi nu vă 
despărţiţi, căci binecuvântarea se află în 
companie.” 

Ibn Maja 

73. Ja’far ibn Muhammad a relatat de la tatăl 
său: „Când Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mânca 
împreună cu alţii, era de obicei ultimul care 
termina de mâncat”. 

 



 

Baihaqi 

74. Abu Karima al-Miqdad ibn Ma’diqarib a 
relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah 
spunând: „Niciun om nu umple un vas care 
este mai rău decât stomacul său. Suficiente 
pentru fiul lui Adam sunt câteva înghiţituri 
pentru a-şi ţine spatele drept, dar, dacă 
mănâncă mai mult, atunci o treime din 
stomac să fie pentru mâncare, o treime 
pentru băutură şi o treime pentru respirat.” 

Tirmidhi 

75. Abu Qatada a relatat de la tatăl său: 
„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a interzis îmbăierea 
într-un vas”. 

Muslim 

76. Anas a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
obişnuia să respire de trei ori în timp ce bea şi 
să spună: «Îţi potoleşte setea mai bine, este 
mai sănătos şi mai hrănitor»”. Anas a spus: 
„Aşa că şi eu inspir de trei ori în timp ce 
beau.” 

Muslim 

 



 

77. Anas a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah este cu adevărat mulţumit de 
robul Său care mănâncă o firimitură şi Îl 
slăveşte pentru ea şi bea o picătură şi apoi 
Îl slăveşte pentru ea.” 

Muslim 

78. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Dacă cina este servită şi tot atunci 
se aude chemarea la rugăciune, începeţi cu 
cina.” 

Bukhari 

79. Hudhaifa a relatat că l-a auzit pe Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spunând: „Nu purtaţi mătase sau 
brocart şi nu beţi din vase de aur sau 
argint, şi nici nu mâncaţi de pe platouri 
(făcute) din aşa ceva, căci acestea sunt 
pentru ei* în această lume.” 

Muslim 

 

 



 

 

_____________________________________________ 
*Nawawi a afirmat în comentariul său asupra 
hadisurilor culese de Muslim că pronumele ei se referă 
la necredincioşi. 
 
 

17. Ieşirea din casă 

 
80. Anas a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când un om iese din casă şi spune: 
«În numele lui Allah, mă încred în Allah, nu 
există altă putere în afară de cea a lui 
Allah! / Bismillah. Tawakkaltu ’ala Allah, 
wa la haula wa la quwwata illah billah!», i 
se spune: «Eşti îndrumat, eşti îngrijit, eşti 
protejat». Apoi Şeitan se îndepărtează de el 
şi un alt Şeitan spune: «Cum poate un om 
să fie al tău dacă este deja îndrumat, 
îngrijit şi protejat?»” 

Abu Daud 

 



 

 

 



 

 

18. Salutul Assalamu 
alaikum 

 
81. Relatat de ’Abdullah ibn ’Amr: „Un om l-a 
întrebat pe Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care 
parte a Islamului este cea mai bună. El a 
spus: «Să oferi mâncare şi să spui salam* 
acelora pe care îi cunoşti şi pe care nu îi 
cunoşti.»” 

Bukhari 

82. Abu Umama a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cei mai apropiaţi oameni de 
Allah sunt aceia care încep prin a spune 
salam.” 

Tirmidhi, Abu Daud, Ahmad 

83. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra  

_____________________________________________ 

 



 

*Salutul islamic este: Pace fie asupra ta! / Assalamu 
alaikum, iar răspunsul este: Şi asupra ta să fie pace! / 
Wa alaikum assalam. 
sa!) a spus: „Când unul dintre voi se 
întâlneşte cu fratele său, trebuie să îi spună 
salam. Dacă un copac, un zid sau o piatră 
se interpune între ei şi apoi se întâlnesc 
din nou, trebuie să îi spună din nou 
salam.” 

Abu Daud 

84. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cel tânăr trebuie să îi spună 
salam celui în vârstă, cel care trece celui 
care stă şi un grup mic celui mai mare.” 

Bukhari 

85. Relatat de Jabir: „Profetul a trecut pe 
lângă nişte femei şi le-a spus salam.” 

Ahmad 

86. Relatat de Anas care a trecut pe lângă 
nişte copii, le-a spus salam şi a zis: „Profetul 
obişnuia să facă aceasta.” 

Bukhari, Muslim 

 



 

87. Abu Umama a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cel mai bun mod de a saluta 
este strângerea mâinilor.” 

Ahmad, Tirmidhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19. Strănutul şi căscatul 

 
88. Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel care cască să îşi 
pună mâna la gură, căci altfel Şeitan intră.” 

Muslim 

89. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!), atunci când strănuta, obişnuia să-şi 
acopere gura cu palma sau cu o bucată de 
pânză şi să atenueze sunetul cu ea. 

Abu Daud, Tirmidhi 

90. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Când unul dintre voi strănută, 
el trebuie să spună: «Slavă lui Allah! / 
Alhamdulillah!», iar fratele său să îi 
răspundă: «Allah să aibă milă de tine! / 
Yarhamukallah!». Când i se spune: «Allah 

 



 

să aibă milă de tine!», trebuie să răspundă: 
«Allah să te îndrume şi să-ţi 
îmbunătăţească situaţia! / Yahdikumullah 
wa yuslih balakum!»” 

Bukhari 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. Câştigarea existenţei 

 
91. ’Abdullah ibn Mas’ud a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Să încerci să-ţi câştigi 
existenţa prin mijloace permise este o 
obligaţie precum toate celelalte obligaţii 
(din Islam).” 

Baihaqi 

92. Abu ’Abdullah, căruia i se spunea ’Abd Ar-
Rahman Thauban ibn Yujdud şi care se afla 
sub protecţia Trimisului lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a 
relatat că Trimisul lui Allah a spus: „Cel mai 
bun dinar pe care îl cheltuieşte un om este 
acela cheltuit cu familia sa, dinarul cheltuit 
pentru animalul pe care îl călăreşte pe 
calea lui Allah şi dinarul cheltuit cu 
companionii săi pe calea lui Allah.” 

Muslim 

 



 

93. Al-Miqdad ibn Ma’diqarib a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Nimeni nu a 
mâncat vreodată mâncare mai bună decât 
acela care mănâncă din munca propriilor 
mâini.” 

Bukhari 

94. Aişa a spus: „Companionii Trimisului lui 
Allah obişnuiau să-şi facă treburile singuri şi 
astfel miroseau (a transpiraţie), astfel că li s-a 
spus: «Trebuie să faceţi baie regulat.»” 

Bukhari 

95. Jabir ibn ’Abdullah a relatat că Trimisul 
lui Allah a spus: „Allah să aibă milă de cel 
care este politicos când cumpără, când 
vinde şi când cere.” 

Bukhari 

96. Rafi’ ibn Khadij a relatat că cineva a 
întrebat: „Trimis al lui Allah, ce câştig este mai 
bun?”. El a spus: „Ceea ce face omul cu 
mâna sa şi orice afacere cinstită.” 

Ahmad 

 



 

97. ’Abdullah ibn ’Umar a relatat că Trimisul 
lui Allah a spus: „Daţi muncitorului plata sa  

înainte ca sudoarea să i se usuce.” 

Ibn Maja 

98. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Va veni o vreme peste oameni 
când unui om nu îi va mai păsa dacă ceea 
ce ia este permis sau interzis.” 

Bukhari 

99. Abu Umamad Iyas ibn Tha’laba al-Harithi 
a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Peste acela care îşi însuşeşte un 
drept al unui musulman prin jurământ fals, 
Allah a aşternut foc şi îl va împiedica să 
intre în Rai”. Atunci un om a zis: „Şi dacă a 
fost ceva nesemnificativ, Trimis al lui Allah?”. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a răspuns: „Chiar dacă a fost 
ramura unui arak (un copac din Arabia 
Saudită).” 

Muslim 

 



 

100. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Acela care ia pe nedrept chiar şi o 
palmă de pământ va avea de şapte ori acea 
palmă de pământ atârnându-i de gât.” 

Bukhari, Muslim 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. Comportamentul general 

 
101. Abu Huraira a relatat: „L-am auzit pe 
Trimisul lui Allah spunând: «Jur pe Allah, Îi 
cer iertare lui Allah şi mă căiesc în faţa Lui 
de mai mult de şaptezeci de ori pe zi.»” 

Bukhari 

102. ’Abdullah ibn ’Amr a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Există patru trăsături − 
cel care le are pe toate patru este sigur un 
ipocrit şi cel care are una dintre ele are în 
el ipocrizia, până ce scapă de ea: când i se 
încredinţează ceva, trădează; când 
vorbeşte, minte; când promite, nu se ţine 
de promisiune; când se ceartă, întrece 
limita.” 

Bukhari 

103. Ibn Mas’ud a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „ Insultarea unui musulman este 

 



 

neleguire şi lupta împotriva lui este 
(echivalentă cu) necredinţa.” 

Bukhari, Muslim 
 

104. ’Abdullah ibn ’Amr a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Musulman este acela de 
a cărui limbă şi mână un alt musulman se 
află în siguranţă şi muhajir (cel care face 
hijra sau emigrează) este acela care 
renunţă la ceea ce Allah i-a interzis.” 

Bukhari, Muslim 

105. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Fiţi atenţi la invidie, 
căci invidia mistuie faptele bune aşa cum 
focul mistuie lemnele.” 

Abu Daud 

106. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Fiţi atenţi la 
suspiciune, căci suspiciunea este cea mai 
mare falsitate. Nu încercaţi să găsiţi 
defectele celorlalţi, nu vă urmăriţi unul pe 
altul, nu intraţi în competiţie unul cu 

 



 

celălalt, nu vă invidiaţi unul pe altul, nu vă 
mâniaţi unul pe celălalt, nu vă respingeţi 
unul pe celălalt şi fiţi supuşi lui Allah, fraţi 
unul altuia, aşa cum vi s-a poruncit. Un 
musulman este fratele unui alt musulman – 
nu îi face niciun rău, nu îl lasă la greu şi 
nici nu îl detestă. Aici este teama de Allah, 
aici este teama de Allah!” – şi a arătat cu 
mâna spre piept. „Este suficient de rău ca 
un musulman să îl privească de sus pe 
fratele său. Căci fiecare musulman este 
sfânt pentru celălalt – sângele său, onoarea 
şi proprietatea sa. Allah nu se uită la 
trupurile voastre, la formele voastre sau la 
faptele voastre, ci se uită la sufletele 
voastre.” 

Bukhari, Muslim 

107. Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Fiţi atenţi să nu staţi pe 
stradă!”. Ei au spus: „Trimis al lui Allah, nu 
avem niciun alt loc în care să stăm şi să 
vorbim între noi”. Atunci Trimisul lui Allah a 
spus: „Dacă nu aveţi niciun alt loc în care 
să staţi, atunci respectaţi legile străzii”. Ei 
au spus: „Care sunt legile străzii, Trimis al lui 

 



 

Allah?”. El a spus: „Plecaţi-vă privirea, 
îndepărtaţi ce poate face rău altcuiva, 
răspundeţi la salam, porunciţi ce este bine 
şi interziceţi ce este rău.” 

Bukhari, Muslim 

108. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Pomana (sadaqa) este 
datoria fiecărui membru al omului, în 
fiecare zi în care soarele răsare. Să te porţi 
cu dreptate între doi oameni este pomană. 
Să-l ajuţi pe un om cu animalul pe care îl 
călăreşte, să încarci proviziile pe el sau să 
le ridici pentru el este pomană. O vorbă 
bună este pomană. Fiecare pas în drumul 
spre rugăciune este pomană. Îndepărtarea 
de pe drum a unui lucru care poate face rău 
este pomană.” 

Bukhari, Muslim 

De asemenea, Muslim a relatat de la Aişa care 
a spus că Trimisul lui Allah a zis: „Fiecare fiu 
al lui Adam este creat cu trei sute şaizeci 
de încheieturi. Cel care spune că Allah este 
Cel mai Mare, Îl slăveşte; cel care afirmă că 
nu există altă divinitate în afară de Allah,  

 



 

Îl preamăreşte; cel care cere iertare de la 
Allah, îndepărtează o piatră, un spin sau un 
os de pe drumul pe care merg oamenii, 
porunceşte binele şi interzice răul până 
ajunge la trei sute şaizeci, va scăpa de Ziua 
Învierii, trăgându-şi sufletul din Foc.” 

109. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „În timp ce un om se 
plimba, a văzut o ramură spinoasă pe drum 
şi a îndepărtat-o. Allah l-a lăudat pentru 
aceasta şi l-a iertat.” 

Bukhari 

110. Abu Dharr a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) i-a spus: „Teme-te de Allah oriunde te-
ai afla, fă ca o faptă rea să fie urmată de 
una bună ca să o şteargă (pe aceasta) şi 
comportă-te frumos cu oamenii.” 

Ahmad, Tirmidhi 

111. Relatat de Aus ibn Şurahbil care l-a auzit 
pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Acela care 
se străduieşte să sprijine un asupritor şi 

 



 

ştie că acela este un asupritor a ieşit deja 
din Islam.” 

Baihaqi 

112. Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Dacă unul dintre voi 
vede ceva rău, trebuie să îl îndrepte cu 
mâna şi, dacă nu poate, atunci cu limba sa 
şi, dacă nu poate, atunci (trebuie să îl 
deteste) cu inima sa, iar aceasta este cea 
mai slabă credinţă.” 

Muslim 

113. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel care îi îndeamnă pe 
alţii pe calea cea dreaptă are aceeaşi 
răsplată precum cei care îl urmează. 
Aceasta nu va micşora răsplata lor. Şi cel 
care îndeamnă spre rău se împovărează cu 
acelaşi păcat ca al celor care îl urmează. 
Aceasta nu va micşora păcatul lor.” 

Muslim 

114. Relatat de Anas: „Un om i-a spus 
Profetului: «Dă-mi un sfat!» şi el a zis: «Judecă 

 



 

fiecare lucru după natura sa. Dacă vezi ceva 
bun în rezultatele sale, continuă, dar dacă 
te temi că vei încălca limitele impuse de 
Allah, atunci abţine-te de la el.»” 

Şarh as-Sunnah 

115. Ali ibn al-Hussain a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Face parte din 
frumuseţea comportamentul islamic unui 
om ca acesta să lase ceea ce nu-l priveşte.” 

Malik, Ahmad 

116. Nu’man ibn Başir a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Ceea ce este permis 
este limpede şi ceea ce este interzis este de 
asemenea limpede, dar între ele se află 
lucrurile îndoielnice despre care mulţi nu 
ştiu. Cel care se apără de lucrurile 
îndoielnice se purifică în ceea ce priveşte 
credinţa sa, dar cel care cade în lucrurile 
îndoielnice este precum păstorul care îşi 
paşte vitele în jurul unui sanctuar, riscând 
ca acestea să ajungă să pască şi în 
interiorul lui. Cu siguranţă, sanctuarul lui 
Allah este ceea ce El a interzis. Fără 

 



 

îndoială, în corp există o parte care, dacă 
este sănătoasă, întreg corpul este sănătos, 
şi dacă este bolnavă, întreg corpul este 
bolnav. Fără îndoială, această parte este 
inima.” 

Bukhari, Muslim 

117. Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn 
Abu Talib a spus: „Am păstrat aceste cuvinte 
de la Trimisul lui Allah: «Lasă lucrurile 
asupra cărora ai îndoială, căci adevărul 
aduce linişte minţii şi minciuna aduce 
îndoială.»” 

Ahmad, Tirmidhi, Nasa’i 

118. Abu Yahya Suhaib ibn Sinan a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Minunate sunt 
întâmplările credinciosului. Pentru el este 
ceva bun în toate care i se întâmplă şi 
acest lucru este doar pentru cel credincios. 
Dacă i se întâmplă ceva plăcut, el este 
recunoscător − ceea ce este bine pentru el, 
iar când ceva rău i se întâmplă, el rabdă − 
şi aceasta e bine pentru el.” 

Muslim 

 



 

119. Abu Sa’id şi Abu Huraira au relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu are parte 
musulmanul de nicio problemă, nicio boală, 
nicio durere, niciun rău, niciun necaz şi 
niciun spin nu îl înţeapă fără ca Allah să nu 
îi şteargă unul dintre păcatele sale.” 

Bukhari, Muslim 

120. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel puternic nu este 
acela care este puternic în luptă, ci cel care 
se controlează la mânie.” 

Bukhari, Muslim 

121. Abu Dharr a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Dacă unul dintre voi se 
mâniază în timp ce stă în picioare, ar 
trebui să se aşeze. Atunci mânia îl va 
părăsi; dacă nu (îl părăseşte), atunci ar 
trebui să se întindă.” 

Ahmad, Tirmidhi 

 

 



 

 

22. Modul de a vorbi 

 
122. Jabir a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Salam vine înainte de alte 
vorbe.” 

Tirmidhi 

123. Sufyan ibn ’Abdullah a relatat: „I-am 
spus: «Trimis al lui Allah, spune-mi ceva ce 
trebuie să respect!». El a spus: «Spune: 
Domnul meu este Allah! Şi rămâi 
statornic». I-am spus: «O, Trimis al lui Allah, 
de ce te temi cel mai mult pentru mine?». 
Atunci el şi-a pus mâna pe limbă şi a spus: 
«De asta!»” 

Tirmidhi 

124. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel care se teme cu 

 



 

adevărat de Allah şi de Ziua de Apoi trebuie 
să spună numai cuvinte bune sau să tacă.” 

Bukhari, Muslim 

125. ’Abdullah ibn ’Amr a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a spus: „Cel care tace rămâne în 
siguranţă.” 

Ahmad, Tirmidhi 

126. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Nu vorbiţi mult fără să Îl 
pomeniţi pe Allah, căci aceasta pietrifică 
inima. Cel mai departe de Allah dintre 
oameni este acela cu inima tare.” 

Tirmidhi 

127. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Ştiţi ce este bârfa?”. Ei 
au răspuns: „Allah şi Trimisul Său ştiu mai 
bine”. El a spus: „Atunci când vorbeşti 
despre fratele tău ceva ce lui nu i-ar plăcea 
se numeşte bârfă”. Cineva a întrebat: „Dar 
dacă fratele meu este aşa cum spun eu?”. El a 
spus: „Dacă este aşa cum ai spus, atunci l-

 



 

ai bârfit; dacă nu este aşa cum spui, atunci 
l-ai ponegrit.” 

Muslim 

128. ’Abdullah ibn ’Amr ibn Al-’As a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) nu a folosit niciodată 
cuvinte urâte şi nici nu le-a ascultat. 

Bukhari, Muslim 

129. ’Iyad ibn Himar al-Majaş’i a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah mi-a 
revelat: «Trebuie să fii umil, astfel ca 
nimeni să nu se laude în faţa vecinului şi 
nimeni să nu-şi asuprească vecinul.»” 

Muslim 

130. Relatat de Bahz ibn Hakim de la tatăl 
său, care a relatat de la bunicul său că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Vai de cel care 
spune minciuni pentru a face oamenii să 
râdă – vai de el, vai de el!” 

Ahmad, Tirmidhi 

 



 

131. De la Sufyan ibn Asad al-Hadrami: „L-am 
auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
spunând: «Este o mare trădare să îi spui 
fratelui tău ceva ce el acceptă ca fiind 
adevărat, în timp ce tu minţi.»” 

Abu Daud 

132. Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Niciunul dintre companionii 
mei să nu îmi spună ceva despre altcineva, 
căci vreau să îi întâlnesc cu inima curată.” 

Abu Daud 

133. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
vorbea clar, astfel că aceia care îl ascultau îl 
înţelegeau. 

Abu Daud 

 

 

 



 

 

 



 

 

23. Rugăciunea de prânz − 
Dhuhr 

 

134. Relatat de Jabir ibn Samura: „Profetul 
obişnuia să împlinească rugăciunea de prânz 
după ce soarele îşi pierdea puterea.” 

Ibn Maja 

135. ’Abdullah ibn Sa’id a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) obişnuia să împlinească patru 
unităţi de rugăciune înainte de rugăciunea de 
prânz şi spunea: „Acesta este momentul în 
care porţile Raiului sunt deschise şi doresc 
ca fapta mea bună să se înalţe la ceruri în 
timpul acestei ore.” 

Tirmidhi 

 

 

 



 

 

24. În mijlocul oamenilor 

 
136. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Musulmanul care se întâlneşte 
cu alţi musulmani şi îndură orice rău pe 
care aceştia i l-ar putea face este mai bun 
decât musulmanul care nu se amestecă cu 
ei şi nu îndură orice rău pe care aceştia i l-
ar putea face.” 

Tirmidhi 

137. ’Abdullah ibn ’Amr a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel Milostiv Îşi arată 
Mila faţă de cei care se arată milostivi faţă 
de alţii. Aşa că arată milă faţă de tot ceea 
ce există pe pământ, iar Cel care se află în 
ceruri îţi va arăta milă.” 

Abu Daud, Tirmidhi 

138. Jabir ibn ’Abdullah a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

 



 

asupra sa!) a spus: „Allah nu este milostiv 
cu cel care nu are milă faţă de alţi oameni.” 

Bukhari, Muslim 

139. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel care nu mulţumeşte 
oamenilor nu Îi mulţumeşte lui Allah.” 

Ahmad, Tirmidhi 

140. Usama ibn Zayd a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Dacă unui om i s-a făcut 
un bine şi acesta îi spune celui care i-a 
făcut bine: «Allah să te răsplătească! / 
Jazakallah khair!», atunci a făcut cea mai 
mare slava.” 

Tirmidhi 

141. Anas a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Pe Acela în mâinile Căruia se 
află sufletul meu, un rob al lui Allah nu 
crede cu adevărat până ce nu îi doreşte 
fratelui său ceea ce doreşte pentru sine.” 

Bukhari, Muslim 

 



 

142. Al-Miqdam ibn Ma’dikarib a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Când un om îşi 
iubeşte fratele trebuie să îi spună că îl 
iubeşte.” 

Abu Daud, Tirmidhi 

143. Abu Ayyub al-Ansari a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu este permis 
ca un om să-şi abandoneze fratele mai mult 
de trei zile.” 

Bukhari, Muslim 

144. Jabir a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Dacă un om îşi cere scuze de la 
fratele său, dar acesta nu îi acceptă 
scuzele, cel din urmă este la fel de păcătos 
ca şi cel care ia o taxă necuvenită.” 

Baihaqi 

 

 

 



 

25. Statul împreună 

 
145. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Dacă unul dintre voi 
ajunge într-un loc în care s-au aşezat 
oamenii, trebuie să le spună salam. Şi când 
doreşte să plece, trebuie să le spună salam. 
Primul este la fel de corect ca şi ultimul.” 

Abu Daud 

146. Abu Umama a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a ieşit sprijinindu-se într-un toiag 
şi noi ne-am ridicat. El a spus: „Nu vă 
ridicaţi aşa cum fac străinii, slavindu-se 
unii pe alţii prin asta.” 

Abu Daud 

147. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Niciun om nu trebuie să îl facă 
pe altul să se ridice de unde este aşezat 
pentru a sta el acolo, ci trebuie să îşi facă 
singur loc.” 

 



 

Bukhari, Muslim 

148. ’Amr ibn Şu’aib a relatat de la tatăl său, 
care a relatat de la bunicul său că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Nu sta între doi oameni 
fără permisiunea ambilor.” 

Abu Daud 

149. Jabir ibn Samura a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a venit şi companionii lui erau 
aşezaţi. El a spus: „De ce vă văd în grupuri 
separate?” 

Abu Daud 

150. ’Abdullah ibn Mas’ud a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă sunteţi 
trei oameni împreună, doi dintre voi nu 
trebuie să vorbească în particular, fără al 
treilea, până ce nu vă aflaţi în compania 
altor oameni, căci aceasta îl întristează.” 

Bukhari, Muslim 

151. Jabir ibn ’Abdullah a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

 



 

sa!) a spus: „Când un om vorbeşte despre 
ceva şi pleacă, atunci ceea ce a spus este 
confidenţial.” 

Tirmidhi 

152. Jabir a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Întâlnirile sunt precum 
confidenţele, cu excepţia a trei tipuri de 
întâlniri: pentru vărsarea sângelui 
nevinovat, pentru comiterea preacurviei şi 
pentru luarea de averi necuvenite.” 

Abu Daud 

153. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Celui care stă într-un 
loc în care există multă vorbă fără rost şi, 
înainte de a se ridica să plece, spune: 
«Mărire Ţie, o, Allah! Slavă Ţie! Mărturisesc 
că nu există altă divinitate în afară de Tine. 
Îţi cer iertare şi mă căiesc în faţa Ta. / 
Subhanaka Allahumma wa bihamdik! 
Ashhadu an la illaha illa Anta, 
astaghfiruka wa atubu ilaik.», îi este 
iertat faptul că a stat acolo.” 

 



 

Tirmidhi 

154. Ibn ’Abbas a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Niciunul dintre voi nu are voie 
să rămână singur cu o femeie, dacă aceasta 
nu este însoţită de un mahram (rudă 
apropiată cu care nu se poate căsători 
conform legii islamice).” 

Bukhari, Muslim 

 

 

 

 

 



 

 

26. Rugăciunea de după-
amiază – Asr 

 
155. Aişa a relatat: „Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
împlinit rugăciunea de după-amiază şi soarele 
strălucea în camera mea. Umbra după-amiezii 
nu era încă vizibilă.” 

Ibn Maja 

156. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cel care abandonează 
rugăciunea de după-amiază este precum 
acela care şi-a pierdut un membru al 
familiei sau averea.” 

Bukhari, Muslim 

 

 

 



 

 

27. Vizita 

 
157. Mu’adh ibn Jabal a relatat că l-a auzit pe 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) spunând: „Allah 
Preaînaltul a spus: «Dragostea Mea se 
cuvine celor care se iubesc unul pe altul de 
dragul Meu, se vizitează unul pe altul de 
dragul Meu, celor care cheltuiesc unul 
pentru celălalt de dragul Meu.»” 

Malik 

În relatarea lui Tirmidhi se spune: „Allah 
Preaînaltul a spus: «Pentru cei care se 
iubesc unul pe altul întru preamărirea Mea 
vor fi amvoane de lumină, iar profeţii şi 
martirii îi vor considera norocoşi.»” 

158. Abu Musa al-Aş’ari a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Permisiunea de a intra 
trebuie cerută de trei ori. Dacă vi se dă 
voie, atunci intraţi; dacă nu, plecaţi.” 

 



 

Bukhari, Muslim 

159. Kalada ibn Hanbal a spus: „… Am ajuns 
la Trimisul lui Allah şi am intrat fără să spun 
salam sau să cer permisiunea. Atunci Trimisul 
lui Allah a spus: «Întoarce-te şi spune: 
«Assalamu alaikum! Pot să intru?»” 

Tirmidhi, Abu Daud 

160. Jabir a spus: „Am venit la Profet (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), am 
bătut la uşă şi el a întrebat: «Cine este?». Am 
spus: «Eu» şi el a spus: «Eu?!?»... ca şi cum i-
ar fi displăcut.” 

Bukhari, Muslim 

161. Qatada a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când intraţi într-o casă, spuneţi 
salam celor care locuiesc în ea, iar când 
plecaţi, spuneţi-le salam.” 

Baihaqi 

 

 



 

 

28. Vizitarea bolnavilor 

 
162. Abu Musa a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Vizitaţi bolnavii, hrăniţi-i pe 
cei flămânzi şi eliberaţi captivii.” 

Bukhari 

163. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Celui care vizitează 
bolnavii sau îşi vizitează fratele de dragul 
lui Allah i se va spune: «Să fii bine, trecerea 
ta să fie uşoară şi să ocupi un loc în Rai!»” 

Tirmidhi 

 

 

 



 

 

29. Pomana  - Sadaqa 

 
164. Anas a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Pomana stinge mânia lui Allah 
şi apără de o moarte rea.” 

Tirmidhi 

165. Asma’ bint Abu Bakr a relatat că ea a 
venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), iar el a spus: „Nu 
strânge gura pungii cu bani, căci şi Allah îşi 
va opri binecuvântările. Cheltuieşte (pe 
calea lui Allah) atât cât îţi permiţi.” 

Bukhari 

166. Anas a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cea mai bună pomană este 
hrănirea unui stomac înfometat.” 

Baihaqi 

 



 

167. ’Adi ibn Hatim a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Protejaţi-vă de Foc 
chiar şi numai oferind o curmală şi, dacă 
cineva nu îşi permite nici măcar atât, 
atunci să spună o vorbă bună.” 

Muslim 

168. Abu Dharr a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Nu priviţi cu dispreţ nimic din 
ceea ce este bun, chiar dacă asta înseamnă 
să îl întâmpini pe fratele tău cu o faţă 
veselă.” 

Muslim 

 

 

 

 



 

 

30. Cadouri 

 
169. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Oferiţi-vă cadouri unul 
altuia, căci cadourile îndepărtează 
ranchiuna din piept…” 

Tirmidhi 

170. Aişa a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
obişnuia să primească şi să ofere cadouri. 

Bukhari 

171. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel căruia i se oferă un 
parfum nu trebuie să-l refuze, căci este 
uşor şi frumos mirositor.” 

Muslim 

 



 

 

31. Rugăciunea de seară – 
Maghrib 

 
172. Salama a spus: „Obişnuiam să împlinim 
rugăciunea de seară cu Profetul atunci când 
soarele dispărea la apus.” 

Bukhari 

 

 

 

 

 



 

 

32. Vecinii 

 
173. ’Abdullah ibn ’Umar a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel mai bun companion 
al lui Allah Preaînaltul este cel care se 
comportă cel mai bine cu companionii săi 
şi cel mai bun vecin al lui Allah Preaînaltul 
este acela care se poartă cel mai bine cu 
vecinul său.” 

Tirmidhi 

174. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Jur pe Allah, el nu crede 
cu adevărat! Jur pe Allah, el nu crede cu 
adevărat! Jur pe Allah, el nu crede cu 
adevărat!”. Cineva a întrebat: „Trimis al lui 
Allah, cine?”. El a spus: „Acela al cărui vecin 
nu este în siguranţă de răutatea lui.” 

În relatarea lui Muslim se spune: „Nu va intra 
în Paradis cel al cărui vecin nu este în 
siguranţă de răutatea lui.” 

 



 

Bukhari, Muslim 

175. Abu Dharr a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Când faceţi supă, adăugaţi mai 
multă apă, amintindu-vă şi de vecinii 
voştri.” 

Muslim 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33. Musafirii 

 
176. Abu Şuraih Khuwailid ibn ’Amr al-
Khuza’i a relatat: „L-am auzit pe Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spunând: «Cel care crede în Allah 
şi în Ziua de Apoi trebuie să-şi cinstească 
musafirul aşa cum îi este dreptul». Oamenii 
au întrebat: «Trimis al lui Allah, care este 
dreptul său?». El a spus: «O zi şi o noapte şi 
ospitalitate timp de trei zile. Mai mult de 
atât este pomană (sadaqa).»” 

Bukhari, Muslim 

177. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Face parte din Tradiţia 
mea ca un om să-şi conducă musafirul până 
la uşa casei.” 

Ibn Maja 

 



 

 

34. Familia 

 
178. Anas a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Fiul meu! Când intri în locul în 
care se află familia ta, să spui salam, căci 
este o binecuvântare pentru tine şi pentru 
oamenii casei.” 

Tirmidhi 

179. Abu Huraira a spus: „A venit un om la 
Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) şi a spus: «Trimis al lui Allah, care 
dintre oameni merită cel mai mult cel mai bun 
comportament al meu?». El a răspuns: «Mama 
ta». El a întrebat: «Şi apoi?». Profetul a 
răspuns: «Mama ta». El a întrebat: «Şi apoi?». 
Profetul a răspuns: «Mama ta». El a întrebat: 
«Şi apoi?». Profetul a răspuns: «Tatăl tău.»” 

Bukhari, Muslim 

 



 

180. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Credinciosul desăvârşit 
este acela care are cel mai bun caracter 
dintre voi şi cei mai buni dintre voi sunt 
aceia care sunt cei mai buni cu soţiile lor.” 

Tirmidhi 

181. Abu Mas’ud al-Badri a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus: „Când un om 
cheltuieşte banii pentru a-şi întreţine 
familia, sperând la răsplata lui Allah, i se 
socoteşte că a dat de pomană.” 

Bukhari, Muslim 

182. ’Amr ibn Şu’aib a relatat de la tatăl său, 
care a relatat de la bunicul său că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Acela care nu are milă 
faţă de cei mici şi nu îi respectă pe bătrânii 
noştri nu este de al nostru.” 

Abu Daud, Tirmidhi 

183. Aişa a spus: „Un beduin a venit la Profet 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) şi a spus: «Îi săruţi pe copii? Noi nu îi 

 



 

sărutăm». Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ce pot să fac 
eu pentru voi dacă Allah a îndepărtat mila 
din inimile voastre?»” 

Bukhari, Muslim 

184. ’Amr ibn Şu’aib a relatat de la tatăl său, 
care a relatat de la bunicul său, care a spus 
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Puneţi copiii 
să se roage de la vârsta de şapte ani şi 
pedepsiţi-i dacă nu o fac la vârsta de zece 
ani şi separaţi-i în paturi (la această 
vârstă)!” 

Abu Daud 

185. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cea mai bună casă 
dintre casele musulmanilor este aceea în 
care un orfan este bine tratat şi cea mai rea 
este aceea în care un orfan este rău tratat.” 

Ibn Maja 

186. Al-Aswad a spus: „Am întrebat-o pe Aişa: 
«Ce făcea Profetul în casă?». Ea a spus: 
«Obişnuia să lucreze pentru familia lui, 

 



 

adică îşi servea familia, apoi, când venea 
timpul de rugăciune, ieşea afară să o 
împlinească.»” 

Bukhari 

187. Ibn ’Umar a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Fiecare dintre voi este un 
paznic şi fiecare dintre voi va fi întrebat 
despre ceea ce a păzit. Conducătorul este 
un paznic, bărbatul este un paznic pentru 
oamenii din casa lui şi femeia este paznic 
peste casa soţului ei şi copii. Aşadar fiecare 
dintre voi este un paznic şi va fi întrebat 
despre ceea ce a păzit.” 

Bukhari, Muslim 

 

 

 

 

 



 

 

35. Predarea şi învăţarea 

 
188. ’Uthman ibn ’Affan a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Cel mai bun dintre voi 
este cel care a învăţat Coranul şi apoi i-a 
învăţat şi pe alţii.” 

Bukhari, Muslim 

189. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Niciodată nu se adună 
oamenii într-una din casele lui Allah, 
pentru a recita Cartea Sa şi pentru a-i 
învăţa şi pe alţii din ea, fără ca pacea lui 
Allah să nu coboare peste ei, fără ca 
binecuvântarea Lui să nu îi învăluie, fără ca 
îngerii să nu îi înconjoare şi fără ca Allah să 
nu vorbească despre ei cu cei care sunt în 
preajma Lui.” 

Muslim 

 



 

190. Malik ibn Hawarith a relatat că Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) le-a spus: „Întoarceţi-vă la ai voştri şi 
învăţaţi-i!” 

Bukhari 

191. Anas a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Uşuraţi lucrurile − nu le îngreunaţi, 
daţi veşti bune şi nu faceţi oamenii să se 
îndepărteze!” 

Bukhari 

 

 

 

 

 



 

 

36. Rugăciunea de noapte – 
’Isha 

 
192. Abu Huraira a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Nicio rugăciune nu este 
mai grea pentru ipocriţi decât cea de 
dimineaţă şi cea de noapte, dar dacă ar şti 
ce binecuvântări se află în ele, cu siguranţă 
ar veni să le facă, chiar dacă ar trebui să se 
târască.” 

Bukhari, Muslim 

 

 

 

 

 



 

 

37. Rugăciunea Witr 

 
193. Ali a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Allah este singur (witr) şi iubeşte 
ceea ce este Unic, aşadar împliniţi 
rugăciunea witr, oameni ai Coranului!” 

Tirmidhi, Abu Daud 

194. Jabir a relatat că Trimisul lui Allah 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: „Cel care se teme că nu se va 
trezi în a doua parte a nopţii trebuie să 
împlinească rugăciunea witr în prima parte 
a acesteia şi cel care este nerăbdător să se 
trezească în ultima parte a nopţii trebuie să 
împlinească witr atunci, căci rugăciunea în 
ultima parte a nopţii are martori şi este cu 
atât mai bine.” 

Muslim 

 



 

 

 



 

38. Relaţiile intime 

 
195. Ibn ’Abbas a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: „Când unul dintre voi se duce la soţia 
lui şi spune: «În numele lui Allah! O, Allah, 
fereşte-ne de Şeitan şi fereşte de Şeitan şi 
ceea ce ne oferi! / Bismillah, Allahumma 
jannibna-Shaitana wa jannibi-Shaitana 
mă rayaqtana!», dacă vor avea un copil, 
acestuia Şeitan nu îi va face rău.” 

Bukhari 

196. Aişa a spus: „Profetul, atunci când vroia 
să doarmă în timp ce era junub (stare de 
impuritate majoră ca urmare a întreţinerii de 
relaţii intime), obişnuia să îşi spele părţile 
intime şi să facă abluţiune pentru rugăciune.” 

Bukhari 

 

 



 

 

39. Somnul 

 
197. Jabir ibn ’Abdullah a relatat că Trimisul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: „Când întunericul serii 
sau nopţii vine, ţineţi-vă copiii înăuntru, 
căci atunci Şeitan este afară. Şi când a 
trecut o oră din noapte, lăsaţi-i să plece şi 
închideţi uşile, pomenind numele lui Allah, 
căci Şeitan nu deschide uşa închisă, şi 
legaţi pieile pentru apă şi pomeniţi numele 
lui Allah, şi acoperiţi vasele pomenind 
numele lui Allah chiar atunci când puneţi 
ceva peste ele, şi stingeţi luminile.” 

Muslim 

198. Bara’ ibn Aziz a relatat că Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), atunci când se ducea la culcare, 
se întindea pe partea dreaptă şi apoi spunea: 
„O, Allah! Mă predau Ţie, îmi întorc faţa 
către Tine, mă încredinţez Ţie, caut 
protecţia Ta, dorindu-Te şi temându-mă de 

 



 

Tine; nu există alt adăpost din calea Ta 
decât la Tine. Cred în Cartea Ta pe care ai 
revelat-o şi în Profetul Tău, pe care Tu l-ai 
trimis…” / Allahumma aslamtu nafsi 
ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa 
fawwadtu amri ilaika wa alja’tu tahri 
ilaika raghbatan wa rahbata ilaika la 
malja wala manja minka illa ilaika 
amantu bikitabika-ladhi anzalta 
nabizzika ladhi arsalta...” 

Muslim 

 

 

 

 

 

 



 

 

40. Pomenirea lui Allah 

 
199. ’Abdullah ibn Khubaib a relatat că 
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) i-a spus: „Recită Qul 
huwa Allah ahad (Surat Al-Ikhlas) şi 
ultimele două sure din Coran, dimineaţa şi 
seara, de trei ori. Aceasta este suficient 
pentru tine din toate privinţele.” 

Abu Daud, Tirmidhi 

200. Jabir a spus că l-a auzit pe Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) spunând: „Cea mai bună 
pomenire a lui Allah este La illaha illa 
Allah / Nu există altă divinitate în afară de 
Allah.” 

Tirmidhi 

 



 

 

 


