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În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător 
 
 

Introducere 
 

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stă pânul lumilor, ş i toate binecuvântă rile lui 
Allah fie asupra Profetului Său,  Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi ş i 
asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă ; fie ca Allah Atotputernicul să  

aibă milă  de ei în  
Ziua Judecă ţii!  

 
Poţi găsi „cheia fericirii tale” petrecând doar câteva minute cu 

lecturarea acestei broşuri, aşa că nu te grăbi cu ideile preconcepute dacă nu o 
citeşti până la sfârşit. Nu poţi judeca o carte după copertă şi nici nu o poţi 
înţelege doar prin răsfoirea şi citirea ei superficială. 

Stimate cititor, cred că vei fi de acord cu mine că trăim într-o lume 
minunată, care este demnă de contemplare; creaturile care trăiesc în ea,  
corelarea complicată a planetelor, a corpurilor cereşti şi a galaxiilor sunt 
dovezi suficiente că, dacă nu ar exista un Creator, totul ar fi  haos.  

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune1 în Coranul cel Nobil: 
„Nici Soarele nu se cuvine să ajungă Luna, nici noaptea nu poate să o ia înaintea 

zilei2 şi toate plutesc pe orbite [proprii].” [Coran, 36:40]  

  Aceste corpuri cereşti vor continua mişcarea pe orbitele lor până când 
Allah Al-Khaliq (Creatorul) le porunceşte să se oprească şi acesta va fi 
momentul în care se va răspândi haosul, marcând sfârşitul acestei vieţi, aşa 
cum cunoaştem din Coranul cel Nobil, unde Allah spune: 

„Când cerul se va despica ~  Şi stelele vor cădea ~ Când mările vor izbucni [în 
flăcări]3 ~  Şi când mormintele vor fi răsturnate.4” [Coran, 82:1-4]   

Înainte de a continua, trebuie să punem o întrebare: „Care este scopul 
acestei creaţii? ” A fost creată în zadar? 

                                                             
1 În această carte, atunci când spunem Allah spune…, utilizăm traducerea sensurilor cuvintelor din 

versetele respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub toate 
aspectele, cu excepţia lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) 

2 Să vină înainte de timpul care i-a fost hotărât 
3 Sau, după o altă interpretare, se vor revărsa unele în altele acoperind totul cu apele lor 
4 Şi vor ieşi morţii din ele 
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Allah Al-Khaliq (Creatorul) spune despre crearea fiinţei umane:  
„O, omule! Ce te-a înşelat pe tine în privinţa Domnului tău5 Al-Karim [Cel 

Generos], ~  Care te-a creat, te-a întregit şi ţi-a dat statură dreaptă6 ~ Şi te-a plăsmuit 
pe tine în chipul în care a voit?7” [Coran, 82:6-8] 

Deşi omul a fost creat având o cunoaştere limitată, pe tot parcursul vieţii 
face lucruri cu o anumită intenţie şi cu un anumit scop ca să-şi aducă beneficii. 
În mod similar, Allah nu a înfăptuit nimic, fără Înţelepciune şi Scop Divin, aşa 
cum El, Al-Hakim (Cel Înţelept), spune în Coranul cel Glorios: 

„Oare credeţi că v-am creat pe voi fără rost ~ Şi că nu vă veţi întoarce la Noi?” 
[Coran, 23:115-116]  

Atât lumea din jurul nostru, precum şi Cerurile de deasupra noastră sunt 
atât de ample încât trebuie să ne punem întrebarea logică: „Cine a creat şi 
perfecţionat toate acestea?”, iar natura umană nealterată şi inteligenţa 
sănătoasă va conduce la recunoaşterea Creatorului Suprem. Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) spune:   

„Care îl pomenesc pe Allah, stând [în picioare], şezând [jos] sau pe o parte şi 
cugetă la facerea Cerurilor şi a Pământului, [zicând]: «Doamne, n-ai făcut acestea în 
deşert! Slavă Ţie! Apără-ne pe noi de chinul Focului!»”  [Coran, 3:191]  

Allah, Cel care a Creat acest Univers din nimic, după Voinţa Lui, îl va 
face să şi înceteze, astfel încât să poată să înceapă Viaţa Veşnică. Allah Al-
'Alim (Cel Atoateştiutor) spune: 

„În Ziua aceea vom închide Noi cerul, aşa cum se închid sulurile cu Scripturi8. 
Aşa cum am făcut Noi prima făptură, o vom face din nou. Aceasta este o promisiune pe 
care Noi am făcut-o şi pe care o îndeplinim.” [Coran, 21:104]     

 Tu, ca fiinţă umană, vei fi supus la tot ceea ce Universul din jur va fi 
supus. Vei pleca din această viaţă, dar există o mare diferenţă, deoarece tu vei 
fi reînviat şi tras la răspundere pentru toate faptele tale, după care vei primi fie 
fericirea veşnică, fie vei cădea într-un abis de chin fără sfârşit. Cu adevărat, 
Cel Care te-a creat din nimic te poate cu uşurinţă crea din nou. Allah Al-Majid 
(Cel Glorios) spune: 

„El este Cel care creează prima oară făpturile şi apoi le face din nou – şi aceasta 
este şi mai uşor pentru El – şi a Lui este pilda cea mai înaltă (perfecţiunea) din Ceruri şi 
de pe Pământ şi El este Al-'Aziz, Al-Hakim [Atotputernic şi Înţelept].” [Coran, 30:27]  

Unii ar putea crede că acest lucru este neverosimil, dar uită-te în jurul 
tău, la deşerturile pustii care nu primesc nicio picătură de apă, unde nu există 
niciun semn de viaţă, şi iată, când plouă şi fierbinţeala pământului este stinsă, 
vegetaţia erupe din locurile nebănuite şi considerate sterpe, respingând orice 

                                                             
5 Şi te-a făcut să nu te supui Lui şi să te abaţi de la Porunca Lui 
6 Te-a creat pe tine cu o statură dreaptă şi armonioasă 
7 Adică ţi-a dat ţie înfăţişarea cea mai minunată 
8 Metaforă pentru întunecarea stelelor lui, ştergerea semnelor şi stricarea echilibrului lui 
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concept greşit cu privire la faptul că acolo apariţia vegetaţiei este imposibilă. 
Acesta este un semn sigur că Învierea este inevitabilă. Allah Al-Khaliq 
(Creatorul) spune în Coranul cel Nobil: 

„Şi printre minunile Sale [este şi aceea că] tu vezi Pământul umilit [pustiu şi 
neroditor], dar când Noi facem să coboare apa peste el, atunci el se mişcă şi se umflă. 
Acela care îi dă lui viaţă este Cel care dă viaţă şi morţilor, fiindcă El este cu putere peste 
toate.” [Coran, 41:39]  
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Fericirea adevărată 

  

   Ştii ce este fericirea? Ea a fost definită ca fiind un sentiment plăcut sau o stare a 
sufletului provenită dintr-un destin favorabil, construită pe o convingere fermă. 

Fiecare persoană trebuie să aibă un scop pe care doreşte să-l atingă, iar în cazul în 
care reuşeşte să-şi realizeze acest scop, va fi pătrunsă de cel mai puternic sentiment al 
fericirii. 

Psihologii definesc fericirea ca fiind un cumul continuu de sentimente de bucurie, 
satisfacţie, generozitate şi încântare, care decurg din mulţumirea de sine, a vieţii şi a 
încrederii într-un destin fericit. 

 

Tipuri de fericire 
Pornind de la definiţia de mai sus, putem clasifica fericirea în trei categorii: 
 

Prima categorie: Fericirea falsă, cea care durează o perioadă scurtă de 
timp 

Această formă de fericire poate fi rezultatul norocului neaşteptat, însă unii cred că 
fericirea poate fi atinsă prin abuzul de alcool şi droguri şi consumând  aceste substanţe toxice 
pot evita problemele de zi cu zi. Abuzul acestor substanţe oferă doar o iluzie a fericirii care se 
risipeşte rapid atunci când drogul este întrerupt, cufundând oamenii într-o stare de mizerie 
totală. Acest lucru aduce cu el achiziţionarea permanentă a drogurilor şi, în cele din urmă, 
oamenii devin captivii acestor substanţe şi membrii neajutoraţi ai societăţii. Mai mult, această 
dependenţă atrage după el contractarea unor boli psihice şi fizice deopotrivă. 

 

A doua categorie: Fericirea trăită la atingerea unui obiectiv  
Aceasta este similară cu forma anterioară de fericire, în măsura în care este de scurtă 

durată, dar mai puţin dăunătoare. Atunci când omul depune eforturi imense pentru atingerea 
unui scop, şi la sfârşit îşi îndeplineşte obiectivul, vine imediat întrebarea: „Şi acum ce 
urmează?”  După atingerea apogeului, atunci când omul îşi vede scopul atins, şi după „beţia 
fericirii” urmează oarecum acelaşi sentiment de dezamăgire ca şi la prima categorie, omul 
dorindu-şi mereu mai mult... În consecinţă, această fericire este, de asemenea, de scurtă 
durată, sentimentul fericirii persistând, în cel mai bun caz, o perioadă scurtă de timp. 

 

A treia categorie: Fericirea adevărată 
Această formă de fericire va fi simţită în orice circumstanţă, în timpul bucuriei, dar şi 

a suferinţei, a sărăciei, ca şi a prosperităţii, a bolii, dar şi a sănătăţii, fie că omul şi-a atins 
scopul în viaţă, fie că nu. Această fericire este rezultatul credinţei ferme. 
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Doreşti fericirea adevărată?  

Întrebarea poate părea ciudată, însă răspunsul este evident şi oricine ar răspunde 
afirmativ. Deci, cum se poate atinge fericirea? Fiecare persoană are mijloacele proprii prin 
care ajunge la ea. Unii cred că fericirea este atinsă prin acumularea de averi, iar alţii, prin 
poziţii în care deţin puterea. Aceasta este văzută uneori în a avea mulţi prieteni sau prin 
puterea de a influenţa pe alţii. 

Dacă ar fi să întrebăm pe cineva care s-a străduit să-şi realizeze un obiectiv, dacă a 
atins fericirea adevărată, răspunsul ar fi cel mai probabil negativ. Motivul este unul simplu, 
fericirea adevărată este un sentiment continuu de beatitudine şi confort. Niciun „car de aur”  
nu-ţi poate aduce fericirea adevărată, aşa cum spune un proverb arab: 

„Poţi cumpăra patul, dar nu poţi cumpăra somnul.” 

De multe ori, credinţa este cea care desparte omul de adevărata fericire, deoarece 
aceasta poate însemna să creadă în ceva de necrezut sau ilogic pentru el. Vidul spiritual este 
cel care duce omul spre nenorocire şi aceasta nu poate fi evitată decât prin acceptarea 
Adevăratei Credinţe, deoarece ea va ajuta la definirea adevăratului scop în viaţă. 

 Atingerea adevăratei fericiri este uşoară, la îndemâna oricui, însă originea ei poate fi 
o enigmă pentru mulţi oameni. Dacă cineva caută cu adevărat fericirea trebuie să fie pregătit 
să sacrifice orice pentru atingerea ei. Acesta înseamnă că omul trebuie să fie pregătit să facă o 
schimbare în bine în viaţa lui. Adevărata fericire poate fi obţinută numai prin acceptarea 
Islamului. Unii pot fi sceptici cu privire la acest lucru, însă acesta este adevărul. Odată ce 
cineva a acceptat Islamul din toată inima şi începe să-l aplice în viaţa lui, urmând cele două 
surse, Coranul şi Sunnah9, va ajunge să simtă adevărata fericire.  

„De ce?” este întrebarea care va fi pe buzele majorităţii oamenilor. Înainte de a 
răspunde este necesară o analiză a definiţiei fericirii. După cum am menţionat mai sus, 
psihologii afirmă că fericirea este un cumul continuu de bucurie, satisfacţie, generozitate şi 
încântare, care decurg din mulţumirea de sine, a vieţii şi a încrederii într-un destin 
fericit.Toate acestea se pot realiza prin acceptarea Islamului ca mod de viaţă. 

Allah Al-Hayy (Cel Veşnic Viu) spune în Coranul cel Glorios: 

„Musulmanilor şi musulmanelor, dreptcredincioşilor şi dreptcredincioaselor, 
celor supuşi şi celor supuse, celor iubitori de adevăr şi celor iubitoare de adevăr, celor 
statornici şi celor statornice, celor smeriţi şi celor smerite, celor ce dau milostenii şi 
acelora [dintre femei] care dau milostenii, celor care postesc şi acelora [dintre femei] 
care postesc, celor care îşi păzesc castitatea lor şi acelora [dintre femei] care şi-o păzesc, 
celor care-L pomenesc pe Allah mereu şi acelora [dintre femei] care-L pomenesc, Allah 
le-a pregătit iertare (pentru păcatele mici) şi răsplată mare.” [Coran, 33:35]  

Fericirea în viaţă este, de asemenea, garantată de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul): 

 „Sunteţi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni. Voi porunciţi 
ceea ce este drept şi opriţi ceea ce este nedrept şi credeţi în Allah. Dacă oamenii 
Scripturii10 ar fi crezut11 ar fi fost bine pentru ei. Printre ei sunt şi credincioşi, dar cei 
mai mulţi dintre ei sunt nelegiuiţi.” [Coran, 3:110] 

                                                             
9 Sunnah sau Tradiţia Profetică, cuprinde vorbele, faptele şi învăţăturile Profetului Mohammed ( Pacea

şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), tot ceea ce el  a spus, a împlinit sau a aprobat în  anumite împrejurări 
10 Adică evreii, cărora le-a fost dată Tora, şi creştinii, cărora le-a fost dată Evanghelia 
11 În Cartea revelată lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  
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Fericirea este promisă de Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) credincioşilor în Viaţa de 
Apoi: 

„Însă aceia care cred şi împlinesc fapte bune vor avea ca sălaş grădinile 
Firdawsului12 ~ Şi în veci vor petrece în ele şi nu vor dori nicio schimbare.” [Coran, 
18:107-108]   

În esenţă, fericirea adevărată este rezultatul mai multor factori şi nu poate fi atinsă 
decât prin acceptarea unei credinţe care aduce un echilibru între aspectele spirituale şi 
materiale ale vieţii. 

Sistemele „create de om”, credinţele şi cultele care apar, în mare parte, sunt adoptate 
ca o reacţie împotriva Islamului. Toate aceste sisteme au fost alcătuite inadecvat, ele neavând 
soluţii logice la problemele cu care ne confruntăm în zilele noastre. Adevărul acestei 
declaraţii este evidentă dacă ne gândim la prăbuşirea Uniunii Sovietice şi la sistemele 
capitaliste care sunt la marginea prăpastiei. Motivul pentru care aceste sisteme nu au avut 
succes este unul simplu, şi anume, pentru că ele sunt construite pe doctrine false şi sunt 
bazate pe concepţii valabile pe termen scurt.   

Proverbul arab: „Mi-am amintit de o problemă şi am uitat de multe altele”, cu 
siguranţă se poate aplica acestor sisteme „create de om”, ele fiind de cele mai multe ori 
alcătuite astfel încât să aducă beneficii personale şi pentru a îi favoriza pe nedrept pe unii în 
faţa altora. Pe scurt, un astfel de sistem încurajează una dintre cele două extreme, aşezarea 
individului deasupra comunităţii sau a comunităţii deasupra individului. Ceea ce este cel mai 
rău este faptul că multe astfel de sisteme „create de om” vor favoriza aspectele materiale ale 
vieţii deasupra celor spirituale. Islamul, pe de altă parte, aduce omenirii un echilibru perfect. 
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

„Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să fiţi martori în 
legătură cu oamenii şi pentru ca Profetul să fie martor în legătură cu voi...” [Coran, 
2:143]  

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus 
companionului său, Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!): 

„«O Abdullah, am fost informat că tu ţii Post toată ziua şi stai în Rugăciune 
toată noaptea.» Eu am spus: «Da, o, Mesager al lui Allah!» El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a spus atunci: «Să nu faci asta! Ţine Post o zi şi nu ţine a doua zi; 
ridică-te pentru Rugăciune noaptea şi, de asemenea, să şi dormi. Corpul tău are un 
drept asupra ta, ochii tăi au un drept asupra ta, şi, de asemenea, soţia ta are un drept 
asupra ta.»” (Bukhari)  

Oamenii materialişti au tendinţa de a ignora sufletul şi să nu caute în viaţă nimic 
altceva decât mijloace pentru satisfacerea dorinţelor meschine, neglijând total latura 
spirituală. Aceasta este o tendinţă comună în Occident, unde mulţi şi-au abandonat religia. 
Întrebarea care trebuie pusă este următoarea: „Acest lucru va aduce fericirea?” Orice 
persoană cu logica sănătoasă va răspunde negativ. Dacă abandonarea religiei a fost cheia 
fericirii, persoane bogate, aşa cum este Christina Onassis, nu s-ar fi sinucis. Ea fost fiica 
celebrului miliardar care, după moarte, i-a lăsat o avere fabuloasă. Odată, ea a fost întrebată 
de un ziarist în Franţa: „Eşti cea mai bogată femeie din lume?” Ea a răspuns: „Da, sunt, dar, 
totodată, sunt şi cea mai nefericită.”  

                                                             
12 În limba arabă are sensul de Paradis, sau – ca în acest context – doar partea din mijloc, mai ridicată a 

Paradisului 
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Uimitor, ea putea să aibă tot ceea ce îşi dorea, însă a fost nefericită! Motivul 
nefericirii ei a fost faptul că a neglijat latura spirituală a vieţii, iar acest lucru i-a provocat 
boala sufletului, care este o boală spirituală foarte răspândită. Leacul pentru această boală 
este unul simplu şi gratuit şi anume Credinţa în Allah şi acceptarea Religiei pe care El, Al-
Hayy (Cel Veşnic Viu), a certificat-o pentru omenire. Dacă această boală spirituală este lăsată 
nesupravegheată, va avea consecinţe dezastruoase.  

În Scandinavia, unde se află cele mai bogate ţări din lume, cu oamenii cei mai bogaţi, 
şi unde am putea crede că ei trăiesc în fericire, există şi cea mai mare rată a sinuciderilor. 
Ţările musulmane, care de cele mai multe ori sunt considerate ca fiind din „lumea a treia”, au 
o rată foarte mică a sinuciderilor, doar de câteva cazuri izolate pe an.  

F.Filweas13 a spus: 

„Occidentul suferă de un imens gol spiritual, pe care niciun principiu sau credinţă nu 
l-ar putea umple ca să aducă fericirea. În ciuda prosperităţii (aşa-zisă prosperitate 
economică,) precum şi a satisfacerii nevoilor fizice ale oamenilor, omul din Occident are 
încă un sentiment de inutilitate în viaţa sa. El se întreabă: «Pentru ce trăiesc? Încotro mă 
îndrept? De ce?» Şi  nimeni nu i-a dat până acum un răspuns satisfăcător. Din păcate, el nu 
ştie că răspunsurile se găsesc în Religia cea Dreaptă, despre care el nu cunoaşte mai mult 
decât nişte idei preconcepute şi îndoieli. Cu toate acestea, razele de lumină au început să 
strălucească şi zorii au început să apară pentru câţiva occidentali, chiar dacă într-un număr 
mic, ei au început să îmbrăţişeze Islamul, iar omul din Occident a început să vadă cu propriii 
ochi cum bărbaţi şi femei implementează Islamul în viaţa lor, trăind după învăţăturile sale. 
În fiecare zi, câţiva oameni îmbrăţişează Religia cea Adevărată, şi acesta este doar 
începutul...”   

Sufletul trebuie să fie împlinit la fel ca şi cum corpul trebuie să fie, iar dacă acest 
lucru nu este complet, el va fi încărcat cu sentimentul de nemulţumire şi nefericire. Sufletul 
este împlinit doar prin Credinţa adevărată într-un Singur Dumnezeu, şi cu credinţa că El, Al-
'Alaa (Preaînaltul) ne va reînvia, iar noi va trebui să răspundem pentru toate faptele noastre. 
De aceea, trebuie să excelăm în faptele bune şi să evităm tot ceea ce este rău. Allah Al-Wahid 
(Unicul) spune în Coranul cel Nobil: 

„Pe cei ce cred14 şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah, căci 
prin pomenirea lui Allah se liniştesc inimile.” [Coran, 13:28]  

Împlinirea sufletească, fericirea şi beatitudinea sunt cele mai puternice sentimente pe 
care un musulman le trăieşte. 

Renumitul savant musulman, Ibn Taymiyya (Allah să aibă milă de el!), după ce a 
fost maltratat, expulzat şi închis, a spus: 

„Ce pot să-mi facă duşmanii mei? Grădina Paradisului se află în inima mea, iar ei 
niciodată nu mi-o vor lua. Dacă mă vor închide, acesta va fi cu siguranţă refugiul meu 
religios, dacă mă vor ucide, acesta va martiriul meu, iar dacă mă vor expulza din ţara mea, 
acesta o să fie ca şi o călătorie.” 

Aceste cuvinte sunt pur şi simplu minunate dacă ne gândim că el a spus acestea după 
ce a fost închis şi maltratat.  

                                                             
13 Ofiţer al Marinei Britanice care a participat  la Primul şi al Doilea Război Mondial. A fost crescut în 

mediu creştin, iar această cultură i-a fost adânc invederată. În ciuda acestui fapt, el a îmbrăţişat Islamul în anul 
1924 după ce citit Coranul cel Nobil şi diverse cărţi din literatira Islamică de specialitate. Citatul  a fost preluat 
din cartea „Ce spune ei despre Islam.” de Imad-ud-Deen Khaleel 

14 În Allah, în Trimisul Său şi în Cartea Lui 
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O persoană cu credinţa adevărată în suflet este fericită indiferent de împrejurări, iar 
Islamul oferă o mulţumire şi fericire spirituală completă, indiferent de situaţia financiară şi 
socială. Un musulman adevărat este fericit în orice condiţie, fie el bolnav sau sănătos, sărac 
sau bogat, în stare de siguranţă sau în incertitudine. Allah Al-Wahid (Unicul) spune în 
Coranul cel Glorios: 

„Vă vom încerca cu puţină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete şi de 
roade, dar binevesteşte celor răbdători, ~ Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo 
nenorocire, spun: «Noi suntem ai lui Allah şi noi la El ne întoarcem». ~ Aceia sunt cei 
peste care se pogoară binecuvântarea Domnului lor şi îndurarea Lui şi aceia sunt cei 
călăuziţi.” [Coran, 2:155-157]    

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

„Cât de minunată este situaţia unui credincios. Este bine pentru el în orice 
situaţie şi acesta se întâmplă numai credinciosului. Dacă prosperă el îşi exprimă 
recunoştinţa lui Allah, şi aceste este bine pentru el; iar dacă îl loveşte un necaz, îndură 
cu răbdare şi aceste este şi mai bine pentru el.” (Muslim)   

   Învăţăturile Islamului ajută la uitarea grijilor şi la păstrarea răbdării în situaţiile 
dificile, mutând totul din sfera nemulţumirii în cea a mulţumirii. Trebuie să fim conştienţi că 
Islamul nu porunceşte adepţilor săi să devină călugări sau să se distanţeze de la plăcerile 
lumeşti, ci, din contră, îi cere credinciosului să se folosească de bunurile lumeşti pentru a 
dobândi adevărata fericire; iar oricine deţine puterea, trebuie să o folosească pentru a răspândi 
Islamul şi pentru a-şi ajuta fraţii şi surorile în Islam. Allah Al-Majid (Cel Glorios) spune: 

„Cel care face o bună mijlocire [într-o chestiune] va avea şi el o parte din ea, iar 
cel care face o rea mijlocire, asemenea va avea parte din răspunderea [pentru ea], căci 
Allah este Al-Muqit [Cu putere peste toate].” [Coran, 4:85] 

Oricine are posibilităţi materiale trebuie să le folosească pe Calea lui Allah, pentru a-
şi ajuta fraţii şi surorile în Islam. Ar-Razzaq (Înzestrătorul) spune în Coranul cel Nobil: 

„Din a căror avere este un drept hotărât, ~ Pentru cerşetor şi pentru cel lipsit.” 
[Coran, 70-24-25] 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a arătat ce se 
întâmplă cu averea cuiva, spunând:  

 „Fiul lui Adam spune: «Averea mea, averea mea!», dar averea ta este ceea ce 
mănânci şi ceea ce consumi, ceea ce porţi şi ceea ce ai uzat, sau ceea ce dai caritate şi 
ceea ce trimiţi înainte (pentru Viaţa de Apoi).” (Muslim) 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este exemplul 
cel mai bun de urmat pentru toţi musulmanii şi fiecare individ în parte trebuie să se 
străduiască să se comporte aşa cum el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a 
comportat.  

Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!), un companion al Profetul Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!),  a relatat:  

„În timp ce mergeam cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) din 
Harra spre Medina, am văzut muntele Uhud. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a spus: «Abu Dharr!» Am răspuns: «Răspund chemării tale, Mesager al lui 
Allah!» El a spus: «Nu mi-ar plăcea să am o cantitate de aur egală cu muntele Uhud, 
chiar dacă nu ar rămâne la mine mai mult de trei zile şi nu aş mai avea apoi nici măcar 
un singur dinar, cu excepţia câtorva dinari pe care i-aş păstra pentru a-mi plăti 
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datoriile. Aş împărţi pentru toţi robii lui Allah, în acest mod.» Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a arătat cu mâna sa spre dreapta, spre stânga şi apoi în 
spatele său. A început să meargă iar şi a spus: «Bogaţii sunt, de fapt, cei săraci în 
recompensă în Ziua Judecăţii, cu excepţia acelora care îşi cheltuie averea în acest mod – 
arătând cu mâna spre dreapta, spre stânga şi în spate – dar astfel de oameni sunt puţini 
la număr...»” (Bukhari) 

  
Beneficii ale modului de  

viaţă Islamic 
 

Modul de viaţă Islamic este cel care va aduce, pentru cei care-l urmează, fericirea 
adevărată, cu condiţia să-i fie respectate poruncile şi evitate interdicţiile. Nimeni nu este 
privat şi nu trebuie să se abată de la poruncile Islamului. Acestea fac parte dintr-un sistem 
Divin de legi date nouă de către Creatorul a tot şi a toate. El, Allah Al-'Azim (Cel Măreţ), ştie 
cel mai bine ce ne va aduce beneficiu în această viaţă. 

Să vedem câteva din aceste porunci şi să analizăm daca ele sunt sau nu benefice.  

 

1. Interzicerea dobânzii 
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

„O, voi, cei care credeţi! Fiţi cu frică de Allah şi lipsiţi-vă de restul de camătă ce 
v-a mai rămas [la oameni], dacă sunteţi credincioşi!” [Coran, 2:278]  

 Orice persoană cu conştiinţă morală ştie că dobânda este o formă de nedreptate prin 
care cei bogaţi se folosesc de puţinele resurse pe care le au cei mai puţini norocoşi. Pe scurt, 
aceasta este o formă dezgustătoare de lăcomie care exploatează slăbiciunile oamenilor. Dintr-
o perspectivă economică, ea va limita averea în mâinile doar a câtorva persoane. Mulţi 
nemusulmani s-au ridicat împotriva acestui sistem şi au confirmat defectele sale. 

 

2. Interzicerea relaţiei intime ilegale 
  Oricine trăieşte într-o societate occidentală cunoaşte foarte bine pericolele grave care 

ţin de relaţiile intime ilegale. Dintre pericolele ei, sunt bolile grave cu transmitere sexuală, 
care se răspândesc foarte repede. Allah Al-Wahid (Unicul) spune: 

„Şi nu vă apropiaţi15 de preacurvie16, căci ea este o josnicie! Şi rău drum este 
ea!” [Coran, 17:32]  

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

                                                             
15 Nu faceţi lucruri care să conducă la preacurvie, cum sunt sărutul, mângâierea, privitul la femeile 

goale etc. 
16 Prin preacurvie, se traduce cuvântul arab „zina”, care înseamnă o relaţie sexuală între un bărbat şi o 

femeie în afara căsătoriei 
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 „Imoralitatea nu apare niciodată în mod deschis în mijlocul unei comunităţi, 
însă la fel sunt şi bolile care nu erau cunoscute predecesorilor, dar care se vor răspândi 
prin aceasta.” (Ibn Majah) 

 
3. Interzicerea consumul de băuturi alcoolice   
 Pericolele consumului de băuturi alcoolice sunt confirmate şi în medicina modernă. 

Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) spune în Coranul cel Glorios: 

„O, voi cei care credeţi! Vinul17, jocul de noroc, pietrele ridicate [idolii] şi 
săgeţile [pentru prezicere] sunt numai murdării din lucrătura lui Şeitan. Deci feriţi-vă 
de ele ca să izbândiţi! ~ Doară Şeitan doreşte să semene între voi duşmănie şi ură, prin 
vin şi prin jocul de noroc, şi să vă abată de la pomenirea lui Allah şi de la Rugăciune 
[As-Salat]. Oare nu vă veţi opri voi [de la acestea]?” [Coran, 5:90-91] 

Există o serie de motive medicale pentru interzicerea consumului de băuturi alcoolice. 
Milioane de oameni mor în fiecare an din cauza acestuia. Amintim câteva dintre bolile care 
sunt în strânsă legătură cu consumul de alcool: ciroza hepatică, diferite forme de cancer, 
gastrita, pancreatita, hepatita, esofagita, cardiomiopatia, hipertensiunea arterială, anghina 
pectorală şi atacul de cord, accidentelor vasculare cerebrale, apoplexia, convulsiile, diferitele 
tipuri de paralizie, tulburările endocrinologice, anemia, icterul, atrofia cerebeloasă, anomaliile 
trombocitelor, infecţiile recurente la piept, pneumonia, emfizemul, tuberculoza pulmonară, 
iar consumul de alcool în timpul sarcinii va avea un efect negativ şi asupra fătului. 

 

4. Interzicerea consumul de carne de porc  
Medicina modernă a confirmat faptul că consumul cărnii de porc este în detrimentul 

sănătăţii. Multe boli sunt răspândite, mai ales dacă carnea de porc nu a fost gătită în mod 
corespunzător. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune: 

„Vă sunt oprite mortăciunea, sângele [scurs], carnea de porc, animalele cele 
asupra cărora a fost pomenit numele altcuiva decât al lui Allah [la junghierea lor], ce a 
pierit înăbuşit, lovit, în urma căderii sau împuns cu coarnele [de altă vită], ce a fost 
sfâşiat de fiare – doar dacă aţi junghiat [aceste vietăţi înainte de a muri] - ca şi vitele 
junghiate pe pietrele înălţate [ale idolilor]18 şi cele pe care le împărţiţi, prin tragere la 
sorţi, cu săgeţi19. Acestea sunt pentru voi păcat. Aceia care nu cred sunt astăzi 
deznădăjduiţi [că ar mai putea] să vă îndepărteze de la religia voastră. Deci, nu vă mai 
temeţi de ei, ci temeţi-vă de Mine! În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am 
împlinit harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! Şi 
dacă cineva este silit de foame [să mănânce din cele oprite], fără pornire spre păcat20, 
[să ştie că] Allah este Ghafur, Rahim [Iertător, Îndurător].” [Coran, 5:3] 

Profesorul Hans-Heinrich Reckeweg a spus:  

                                                             
17 Vinul – şi prin analogie – orice băutură spirtoasă cu efect asemănător 
18 Păgânii obişnuiau să sacrifice animalele pe pietre socotite sacre, pe idoli sau pe altare, îndeosebi în 

jurul Ka'abei, aducându-le ofrandă 
19 Pe săgeţile folosite pentru tragerea la sorţi erau înscrise cuvinte ca „Fă!” şi „Nu face!” sau altele de 

acest fel. Ele erau consultate în anumite probleme prin tragerea la sorţi. Allah a interzis acest obicei 
20 Cel care este constrâns să mănânce ceva din aceste lucruri oprite, din pricina foamei ucigătoare, fără 

intenţia de a încălca lucrurile interzise de Allah Al-'Alaa (Preaînaltul), poate mânca doar atât cât să se salveze de 
la moarte, dar nu mai mult 
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„Consumul cărnii de porc  distruge gradual ţesutul conjunctiv şi mucoasa, în plus, 
conţine grăsimi care afectează grav sănătatea.” 

 

5. Impunerea legilor stricte 
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: 

„Şi aveţi în talion [pavăză pentru] viaţă21, o, cei dăruiţi cu minte, şi poate că o să 
vă feriţi22!” [Coran, 2:179]  

Dacă pedepsele aspre ar fi puse în aplicare, cu siguranţă s-ar salva multe vieţi 
omeneşti şi ar fi protejată societatea în general şi proprietăţile şi onoarea oamenilor în 
particular. Pentru ca un sistem să fie de succes, trebuie să existe o putere care să-l susţină. 
Oameni s-ar simţi liberi să „treacă pe roşu” dacă nu ar exista acest sistem de legi care îi 
pedepseşte pentru acest lucru. 

„Şi Noi am prescris, pentru ei, în ea: suflet pentru suflet23, ochi pentru ochi, nas 
pentru nas, ureche pentru ureche, dinte pentru dinte şi rănile după legea talionului24. 
Dacă, însă, cineva renunţă la aceasta în semn de milostenie, ea va fi ispăşire pentru el. 
Iar aceia care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt nelegiuiţi.” [Coran, 
5:45] 

Se pune întrebarea: „Care formă de pedeapsă este mai eficientă în scăderea 
infracţionalităţii în societate?” Este Legea Divină, a Talionului, dată de către Creatorul 
Suprem,  deasupra tuturor sistemelor de legi create de om? Omul a făcut legi care îi susţin 
mai mult pe asupritori decât pe cei asupriţi. Aceste legi pot fi uşor interpretate şi astfel îi pot 
salva pe unii de la pedeapsă cuvenită. Niciun sistem de drept, din această viaţă, nu s-a dovedit 
la fel de eficace ca şi Islamul.  

 

 

Cum se atinge fericirea  
adevărată 

 
Fericirea adevărată se atinge prin numeroase credinţe fundamentale, care poartă 

numele de Stâlpii Credinţei, iar despre aceştia vom discuta în paginile ce urmează. 

 

 Primul stâlp: Credinţa în Allah şi Unicitatea Sa 
 
Oricine crede în Allah şi în Unicitatea Sa va fi ghidat pe calea fericirii, deoarece inima 

sa va fi umplută cu o stare de linişte pură. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel 
Nobil: 

                                                             
21 Talionul îi descurajează pe cei ce sunt ispitiţi să cuteze la crimă, salvând prin aceasta viaţa oamenilor 
22 De săvârşirea de crime 
23 Ucigaşul va fi ucis 
24 Pedepsirea criminalului cu ceva identic crimei lui 
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„«Pe cei ce cred25 şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah», căci 
prin pomenirea lui Allah se liniştesc inimile.” [Coran, 13:28]  

Atunci când omul cunoaşte Măreţia Creatorului său, Creatorul a tot şi a toate şi cu 
Putere peste toate, va fi mai umil. Nimic nu este asemenea Lui, Preaînaltul. În Coranul cel 
Glorios, Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune: 

„Allah! Nu există Divinitate afară de El, Al-Qayyum26 [Cel Viu, Veşnicul]! Nici 
aţipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri şi de pe Pământ! Cine 
este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduinţa Lui? El le ştie pe cele din faţa 
lor şi pe cele din urma lor27. Şi ei nu pricep nimic din ştiinţa Sa în afară de ceea ce El 
voieşte. Tronul Lui28 se întinde peste Ceruri şi peste Pământ şi nu-I este grea păzirea 
lor29. El este Al-Aliyy, Al-'Azim [Preaînaltul, Măreţul]!” [Coran, 2:255] 

Prin Credinţa în Allah se va atinge fericirea adevărată. Atunci când cineva se 
confruntă cu greutăţi, încercări, el cere în mod direct Creatorului său uşurarea poverii sale. 
Allah Ar-Rahim (Cel Îndurător) spune: 

„Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, 
răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi răspundă 
şi să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziţi!30” [Coran, 2:186]  

Suferinţa este rezultatul necredinţei în Allah, iar cel care nu crede în El, Cel Măreţ, va 
duce o viaţă plină de nelinişte şi anxietate. Allah l-a Creat pe om în starea sa naturală în care 
îl recunoaşte pe Allah, Creatorul Cerurilor şi Pământului. El, Allah Al-Hayy (Cel Veşnic Viu) 
poate fi recunoscut prin deducţii simple, aşa cum este menţionat în versetul următor: 

„Oare au fost ei creaţi de nimeni sau ei sunt creatorii? ~ Sau au creat ei Cerurile 
şi Pământul?...” [Coran, 52:35-36]  

Credinţa în Allah trebuie să fie legată de credinţa în Unicitatea Sa, şi este interzisă 
asocierea de parteneri Lui. Oricine Îi asociază parteneri lui Allah comite un păcat major, care-
l aruncă în sfera necredinţei. Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune: 

„Allah nu iartă să I se facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El iartă cui voieşte. 
Iar acela care pune în rând cu Allah un părtaş, născoceşte un mare păcat!” [Coran, 
4:48]   

Cei care-I fac asociaţi lui  Allah arată un mare grad de lipsă de respect faţă de El, Al-
Wahid (Unicul). Nimic imperfect nu merită vreo formă de laudă, nemaivorbind de închinare 
în faţa lui. 

„Dacă s-ar afla în ele31 alţi dumnezei afară de Allah, amândouă ar fi stricate.32 
Mărire lui Allah, Stăpânul Tronului, care este mai presus decât ceea ce spun ei33.” 
[Coran, 21:22]  

                                                             
25 În Allah, în Trimisul Său şi în Cartea Lui  
26 Cuvânt prin care va apărea tradus epitetul lui Allah Al-Qayyum, care mai înseamnă şi „Cel care nu 

are nevoie de nimic, în vreme ce toate au nevoie de El; Cel care nu depinde de nimeni, în vreme ce totul depinde 
de El”  

27 El le ştie pe cele din această lume şi pe cele din Lumea de Apoi 
28 Versetul 255 se numeşte „versetul Tronului”, după acest cuvânt kursiy, care înseamnă „tron, jilţ”, dar 

pe care unii comentatori îl interpretează şi ca însemnând Ştiinţa lui Allah 
29 A Cerului şi a Pământului 
30 Se relatează că o ceată de arabi beduini l-au întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) : „O, Mohammed, oare Domnul nostru este aproape, ca să-L chemăm în şoaptă, ori este departe, ca 
să-L strigăm cu glas tare?” Şi Allah Al-'Alaa (Preaînaltul)  a revelat aceste cuvinte 
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Allah, Cel Măreţ, nu are nevoie de Creaţia Sa, în timp ce toată Creaţia Sa are nevoie 
de El. Allah, Preaînaltul, spune în Coranul cel Nobil: 

„Allah nu Şi-a luat niciun copil şi nu este nicio Divinitate alături de El. [Dacă ar 
fi fost mai multe Divinităţi], fiecare Divinitate s-ar fi dus împreună cu ceea ce a creat şi 
unii dintre ei ar fi încercat să fie deasupra celorlalţi. Mărire lui Allah care este mai 
presus de tot ceea ce vorbesc ei.” [Coran, 23:91]  

 

Beneficiile credinţei în Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) 
1. Eliberarea persoanei de sub toate formele de sclavie spirituală  
Atunci când cineva este pe deplin conştient de faptul că soarta lui este numai în 

Mâinile lui Allah Ar-Rahman (Cel Milostiv) şi că orice schimbare se întâmplă doar prin Voia 
Sa, se va elibera de sub orice formă de sclavie spirituală, şi se va închina şi supune total doar 
Lui, Atotputernicului. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: 

„Spune34: «Cine este stăpânul Cerurilor şi al Pământului?(Creatorul lor)» 
Spune: «Allah!» Spune: «Şi v-aţi luat voi în afară de El ocrotitori care nu au nici pentru 
ei înşişi folos şi nici [apărare de] rău?35» Spune: „Oare sunt egali orbul şi cel care vede? 
Sau oare sunt egale întunericul şi lumina? Sau i-au făcut lui Allah asociaţi care au creat 
ca şi creaţia Lui, încât li se pare lor creaţia asemănătoare?36” Spune: «Allah este 
Creatorul tuturor lucrurilor; El este cel Al-Wahid [şi] Al-Qahhar [Unic şi Biruitor]!».” 
[Coran, 13:16] 

 

2. Fiecare persoană se va teme doar de Allah Al-Wahid (Unicul) 
 Dacă o persoană se teme de altcineva decât de Allah, acest lucru îl va conduce la 

pierzanie, iar Şeitan este cel care îmbibă această teamă în inimă. Allah Al-Khaliq (Creatorul) 
spune: 

„Acela este Şeitan, care vă îndeamnă să vă temeţi de părtaşii săi, dar voi nu vă 
temeţi de ei! Ci temeţi-vă de Mine, dacă sunteţi credincioşi!” [Coran, 3:175] 

 

3. Persoana va deveni neînfricată 
Allah, Preaînaltul, este Cel care hotărăşte timpul de viaţă pe acest Pământ a fiecărei 

persoane şi El hotărăşte timpul morţii, aşa cum spune în versetul: 

„Niciun suflet nu va putea muri fără de voia lui Allah, după sorocul scris...” 
[Coran, 3:145] 

Cât despre cei necredincioşi...ei vor trăi o viaţă întreagă în suferinţă, deoarece 
necredinţa lor nu-i ajută atunci când întâmpină greutăţi. Cât de adevărate sunt cuvintele lui 
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) atunci când spune în Coranul cel Nobil: 

                                                                                                                                                                                             
31 În Cer şi pe Pământ 
32 Ar fi fost stricată ordinea lor şi ar fi distruse din pricina neînţelegerilor 
33 Despre existenţa unor asociaţi ai Săi, în Cer sau pe Pământ 
34 Spune, o, Muhammed, politeiştilor! 
35 Care nu-şi pot fi nici lor înşişi de nici un folos şi nu se pot apăra împotriva răului, şi atunci cum să 

poată face acest lucru pentru altcineva? 
36 Sensul este că ei nu I-au făcut lui Allah asociaţi în stare să creeze asemenea Lui, ci I-au făcut asociaţi 

care nu sunt în stare să facă nimic  
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„De voieşte Allah să călăuzească pe cineva, atunci îi deschide pieptul pentru 
Islam, iar dacă voieşte să ducă pe cineva la rătăcire, atunci îi face pieptul îngust şi 
închis, ca şi cum s-ar căzni să se urce în cer37. Astfel trimite Allah osânda asupra 
acelora care nu cred.” [Coran, 6:125]  

 

 

Al doilea stâlp: Credinţa în Îngeri (Pacea lui Allah fie asupra lor!) 
 
 Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) fac parte din lumea nevăzută de noi, însă 

putem înţelege foarte bine natura lor din ceea ce Mesagerii lui Allah (Pacea lui Allah fie 
asupra lor!) ne-au adus prin Revelaţia Divină. Fiecare Înger (Pacea lui Allah fie asupra sa!) 
are rolul său bine stabilit de către Allah, iar Îngerul însărcinat cu transmiterea Mesajelor 
Divine a fost Îngerul Gavriil (Jibril) (Pacea lui Allah fie asupra sa!). Allah Al-'Azim (Cel 
Măreţ) spune: 

„O, voi cei care credeţi! Fiţi cu credinţă neclintită în Allah şi în Trimisul Său, în 
Cartea pe care a pogorât-o asupra Trimisului Său şi în Cartea pe care a pogorât-o mai 
înainte (Scripturile anterioare Coranului)! Cel care nu crede în Allah, în Îngerii Săi, în 
Cărţile Sale, în Trimişii Săi şi în Ziua de Apoi, acela pribegeşte în cea mai îndepărtată 
rătăcire.” [Coran, 4:136] 

 
 

Al treilea stâlp: Credinţa în Cărţile  lui Allah  
    
Toate Scripturile Divine conţin metodologii de viaţă pe care un credincios trebuie să 

le implementeze. Atunci când cineva pune în aplicare poruncile din Revelaţia lui Allah şi 
evită lucrurile interzise de El (Preaînaltul), el va experimenta cu adevărat stabilitatea socială, 
individuală şi politică. Allah Al-'Alim (Cel Atoateştiutor) spune: 

„Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – şi este credincios38 îl vom dărui 
Noi cu o viaţă bună. Şi Noi îi vom răsplăti pe ei după [faptele] cele mai bune pe care le-
au săvârşit.” [Coran, 16:97]  

O viaţă bună este una care include numai căile drepte ale vieţii, iar acest lucru este 
suficient pentru ca sufletul omului să se scalde în adevărata fericire. Allah Al-Hayy (Cel 
Veşnic Viu) spune: 

„Cei care au crezut, cei care s-au iudaizat, Sabeenii şi creştinii, aceia dintre ei 
care vor crede în Allah şi în Ziua de Apoi şi vor săvârşi fapte bune, nu au a se teme şi 
nici nu se vor întrista.” [Coran, 5:69]  

 Al patrulea stâlp: Credinţa în Mesagerii lui Allah (Pacea lui Allah fie 
asupra lor!) 

                                                             
37 Urcarea la cer este o pildă pentru lucrul care cere eforturi foarte mari şi nu va putea fi realizat 

niciodată. Descrierea stării de dispnee (năduf), care se produce când omul se înalţă la altitudini mari, din pricina 
lipsei de oxigen şi a presiunii atmosferice, este un mare semn pentru noi 

38 Statornic în credinţa lui până la moarte 
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 Trimişii şi Mesagerii lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra lor!) sunt cei pe care trebuie 
să îi urmăm în toate faptele noastre, căci ei sunt cei mai buni dintre oameni, pe care Allah Al-
'Alaa (Preaînaltul) i-a ales pentru a transmite Legile Sale Divine. Oamenii nu îl pot cunoaşte 
pe Allah şi nici nu pot atinge fericirea decât prin cunoaşterea lor. 

 Imam Ibn Al-Qayyim a spus în cartea sa, Zaad Al-Ma'ad: 
 „În ceea ce priveşte leacul care vindecă inimi, acesta poate fi obţinut numai prin ceea 
ce au adus Mesagerii lui Allah. Inimile se vor vindeca doar atunci când Îl vor cunoaşte pe 
Creatorul lor şi când se vor strădui să facă fapte bune şi vor evita acele fapte care au fost 
interzise de către Allah. Inima nu poate fi sănătoasă decât prin  aceste mijloace. Oamenii nu 
pot cunoaşte acest lucru decât prin cunoaşterea revelaţiilor aduse de către toţi Mesagerii lui 
Allah. Oricine consideră că poate avea o inimă sănătoasă fără a urma călăuzirea adusă de 
Trimişii lui Allah se află în rătăcire învederată. Aceştia sunt cei care trăiesc o viaţă 
animalică, urmându-şi propriile pofte şi capricii. Cel care nu poate deosebi între aceste două 
condiţii are o inimă moartă.” 

 
 

 Al cincilea stâlp: Credinţa în Ziua Judecăţii 
 

Atunci când o persoană crede în Ziua Judecăţii şi în faptul că omul va fi readus la 
viaţă, primind răsplata sau pedeapsa pentru faptele sale, ea se va simţi liniştită şi va şti că, 
deşi în această viaţă este asuprită şi nu îşi poate câştiga drepturile pierdute, Allah Al-Muta'ali 
(Preaînaltul) i le va reda în Viaţa de Apoi, unde plata nu se face prin avere sau prin 
intermediul banilor, ci prin faptele pe care omul le-a săvârşit în viaţa pământească. Dintr-o 
relatare Profetică aflăm: 

„Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat:  
«Ştiţi cine este sărac?»  Ei, companionii (Allah să fie mulţumit de ei!) au spus: «Omul sărac 
dintre noi este cel care nu are niciun dirham şi nici altă bogăţie.»  El, Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus: «Cel sărac din Ummah mea va fi acela 
care, în Ziua Judecăţii, va veni cu Rugăciunile, Posturile şi Zakat-ul, dar care se va 
considera sărac în acea Zi din moment ce el a încălcat drepturile altora, a calomniat, a 
consumat în mod nedrept averea altora, a vărsat sângele altora şi i-a lovit pe alţii, şi 
virtuţiile sale vor fi înscrise în favoarea altcuiva (a celui care a suferit de mâna lui). Şi 
dacă faptele sale bune vor fi prea puţine pentru a şterge faptele rele, atunci păcatele sale 
vor fi înscrise (în cartea sa) şi astfel el va fi aruncat în Focul Iadului.»”  (Muslim) 

Răsplata şi pedeapsa din Ziua Judecăţii nu vor fi doar pentru oameni, ci şi pentru 
animale în egală măsură. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„Drepturile se vor oferi deţinătorilor de drept. Astfel, o oaie care a fost împunsă 
de un berbec va avea propria sa răsplată.” (Ibn Hibban) 

Atunci când cineva crede în Ziua Judecăţii, nu se va simţi nefericit în momentul în 
care nu reuşeşte să obţină ceea ce îşi doreşte în această viaţă, pentru că ştie că lucruri mult 
mai bune au fost pregătite pentru el în Paradis. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 
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„«În Jannah (Paradis) sunt lucruri pe care niciun ochi nu le-a văzut, nicio ureche 
nu le-a auzit şi nicio minte nu şi le poate imagina vreodată.» Apoi a recitat versetul: 

«Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept răsplată pentru ceea 
ce a săvârşit39.» [Coran, 32:17]” 

Atunci când un lucru rău i se întâmplă credinciosului, îl va întâmpina cu răbdare, 
ştiind că aceasta este o încercare de la Allah. Toată durerea pe care acesta o va simţi în viaţa 
sa pământească va dispărea. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Cel mai bogat şi mai binecuvântat om de pe acest Pământ va fi adus în Ziua 
Judecăţii şi va fi coborât în Iad, apoi scos de acolo şi întrebat: «O, tu, fiu al lui Adam, ai 
văzut vreun lucru bun în viaţa ta?» Acesta va răspunde: «Nu, o, Allah!» Apoi, cel mai 
sărac om de pe acest Pământ va fi urcat în Paradis şi apoi va fi întrebat: «O, tu, fiu al 
lui Adam, ai întâlnit vreo greutate în viaţa ta?» Acesta va răspunde: «Nu, o, Allah!»” 
(Muslim) 

Această credinţă în Ziua Judecăţii este deosebit de importantă, deoarece numai în 
acest mod credinciosul se va strădui mai mult să facă fapte bune. 

 

Al şaselea stâlp: Credinţa în Destin şi Predestinare 
 
Musulmanii cred cu tărie că tot ceea ce li se întâmplă pe acest Pământ este rezultatul 

Voinţei lui Allah şi că nimic bun sau rău nu li se va întâmpla fără ca Allah Al-'Aziz (Cel 
Atotputernic) să nu fi stabilit acest lucru dinainte, după cum ni se spune în Coranul cel 
Glorios: 

„Nicio nenorocire nu se îndreaptă pe Pământ şi nici în sufletele voastre fără ca ea 
să nu se afle într-o carte40, înainte ca Noi să o pricinuim. Acesta este un lucru uşor 
pentru Allah, ~ Pentru ca voi să nu fiţi trişti pentru ceea ce aţi pierdut şi nici să nu vă 
prea bucuraţi pentru ceea ce El vă dăruieşte. Şi Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi 
lăudăros.” [Coran, 57:22-23]  

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

„Vă voi învăţa câteva cuvinte, care vă vor ajuta: protejaţi Cuvintele lui Allah şi 
El vă va proteja pe voi. Păziţi ceea ce Allah v-a poruncit şi El se va afla în faţa voastră. 
Dacă cereţi ceva, atunci cereţi de la Allah, iar dacă veţi căuta ajutor, atunci căutaţi 
ajutor la Allah şi să ştiţi că şi dacă întreaga lume şi-ar dori să vă ajute, aceasta nu va 
putea să vă ajute decât în chestiunile în care Allah a stabilit acest lucru dinainte. De 
asemenea, dacă întreaga lume doreşte să vă facă un rău, acesta nu vă va atinge, cu 
excepţia a ceea ce Allah a stabilit aceasta dinainte. Calemurile au fost ridicate, iar 
sulurile s-au uscat.” (Tirmidhi) 

Credinţa în Destin şi Predestinare îi va aduce omului fericire şi îl va face să se simtă 
liniştit şi să nu devină nefericit în momentul în care nu va reuşi să profite de anumite 
oportunităţi. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

                                                             
39 Faptele bune pe care le-a săvârşit în această lume 
40 Tablele păstrate 
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„Dreptcredinciosul puternic este mai bun şi mai iubit de Allah decât cel slab şi 
cu toţii sunt de folos. Fii sârguincios în ceea ce îţi este de folos, cere ajutorul lui Allah şi 
nu te delăsa! Iar dacă păţeşti ceva, să nu spui: «Dacă aş fi făcut aşa, s-ar fi întâmplat 
aşa şi aşa...», ci spune: «Aceasta este ceea ce Allah a ales şi a făcut ceea ce a voit...»,  
deoarece acest «dacă» deschide calea Satanei.” (Muslim) 

Credinciosul nu trebuie să îşi facă griji atunci când nu reuşeşte să obţină anumite 
lucruri. Acest fapt nu face altceva decât să îi aducă îmbolnăvirea inimii şi se ştie că acest fapt 
aduce îmbolnăvirea întregului trup. Atunci când cineva crede cu adevărat în Voinţa Divină, în 
faptul că totul a fost dinainte scris şi îi este predestinat, va avea o inimă liniştită, lipsită de 
orice fel de grijă.  

 

Învăţăturile Islamului aduc  
fericirea adevărată 

 

Învăţăturile Islamului au un impact major asupra educaţiei unui musulman 
practicant. De asemenea, au un impact asupra comportamentului său, educându-l la bunele 
maniere şi comportament impecabil şi, totodată, influenţează starea de spirit a musulmanului, 
aducându-i o stare de fericire deplină. Învăţăturile Islamului îl distanţează pe musulman de 
nefericire, aşa cum este cazul celor mulţi care nu au nicio credinţă. Câteva dintre învăţăturile 
pe care musulmanul trebuie să le respecte sunt: 

 

1. Să-l iubească le Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) şi pe Mesagerul Său (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  

 
Iubirea faţă de Allah şi faţă de Trimisul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) îl va determina pe credincios să răspândească el însuşi această iubire pentru a 
merita el însuşi Iubirea Lui Allah Al-'Azim (Cel Măreţ).  

Aşa cum se spune: „Adevărata fericire nu are preţ.”, căutarea fericii i-a condus pe 
unii oameni să cheltuiască sume mari de bani doar pentru a se apropia de cineva drag. Dacă ei 
ar fi întrebaţi „A meritat?”, răspunsul ar fi afirmativ, pentru că dragostea nu are preţ, iar 
fericirea merită orice preţ. Dacă aceasta este situaţia pentru a obţine dragostea în această 
viaţă, atunci atingerea Iubirii lui Allah ar trebui să fie un obiectiv pentru care toţi trebuie să 
depună eforturi. Ar-Razzaq (Înzestrătorul) spune: 

„Dar sunt printre oameni [şi unii] care Îi fac în afară de Allah semeni (dintre 
idoli sau dintre căpeteniile lor) pe care îi iubesc asemenea iubirii pentru Allah. Dar cei 
care cred sunt mai stăruitori în iubirea pentru Allah. Şi dacă ar vedea cei care sunt 
nelegiuiţi, când (în Ziua de Apoi) văd chinurile, că puterea este a lui Allah toată şi că 
Allah este aspru în osânda Lui!” [Coran, 2:165]  

Companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) l-au iubit pe Allah şi pe Profetul 
său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) foarte mult.  

Un exemplu elocvent în acest sens este relatarea despre companionul Khubaib ibn 
Adi (Allah să fie mulţumit de el!) care, atunci când a fost adus pe către politeişti pentru a fi 
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executat, aceştia l-au întrebat: „Ai o ultimă dorinţă?” El a răspuns: „Da, lăsaţi-mă să-mi fac 
Rugăciunea.” Ei l-au lăsat să-şi efectueze Rugăciunea, el devenind primul care a efectuat 
două unităţi de Rugăciune înainte de execuţie. După ce s-a rugat, a spus: „Pe Allah, dacă nu 
credeam că ei vor putea spune că mi-e frică de moarte, mi-aş fi prelungit Rugăciunea.” 
Atunci când politeiştii s-au apropiat să-l ucidă, l-au mai întrebat: „Vrei ca Mohammed să fie 
adus în locul tău, iar tu să te întorci la familia ta?” El a răspuns: „Pe Allah! Nu aş vrea ca 
Profetul Mohammed să fie rănit nici măcar de un spin, în timp ce eu sunt în siguranţă la 
familia mea!”  

Nefericit este cel pentru care prioritare sunt sentimentele proprii meschine în faţa 
iubirii sale faţă de Allah şi faţă de Mesagerul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)! 

Allah Al-Majid (Cel Glorios) spune în Coranul cel Sfânt: 

„Spune: «Dacă părinţii voştri, fiii voştri, fraţii voştri, soţiile voastre, clanul 
vostru, bunurile pe care le-aţi dobândit, negoţul de a cărui lâncezire vă temeţi şi 
locuinţele de care sunteţi mulţumiţi vă sunt vouă mai scumpe decât Allah, decât 
Trimisul Său şi decât lupta pe calea Lui, atunci aşteptaţi-vă să vină Allah cu porunca 
Sa!» (împlinirea ameninţării Sale) Iar Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuiţi!” 
[Coran, 9:24]  

Când cineva iubeşte de dragul lui Allah şi a Mesagerului Său (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) va face multe sacrificii, pentru că această iubire este veşnică şi un 
credincios se va simţi mereu împlinit. Allah Al-Hayy (Cel Veşnic Viu) spune: 

„Cât despre aceia care, înainte de ei, s-au statornicit în Casă (în Medina) şi în 
credinţă şi i-au iubit pe aceia care s-au dus în pribegie la ei, nu au avut în piepturile lor 
nicio supărare pentru ceea ce li s-a dat lor41, ci i-au preferat pe ei lor înşişi, chiar dacă ei 
erau în nevoie. Iar aceia care se feresc de zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care 
izbândesc.” [Coran, 59:9]  

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

 „Există trei lucruri pe care, oricine le va obţine, va găsi dulceaţa credinţei: dacă 
Allah şi Trimisul Său îi sunt mai dragi lui decât oricine şi orice pe lumea asta; dacă 
iubeşte o persoană numai de dragul lui Allah; dacă urăşte să se întoarcă la necredinţă, 
după ce Allah l-a salvat de aceasta, aşa cum urăşte să fie aruncat în Foc.” (Bukhari şi 
Muslim)   

Atingerea acestei iubiri este într-adevăr o cale prin care o persoană se poate proteja de 
greutăţile şi încercările din Ziua Învierii. 

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

„Şapte categorii de oameni vor fi umbriţi 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.”  (Bukhari şi Muslim) 

                                                             
41 Al-Muhajirun, cei care s-au dus în pribegie 
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Adorarea lui Allah îl va face pe om un supus numai Lui şi-l va elibera astfel de 
dorinţele şi capriciile sale. Atunci când urmează ceea Allah a poruncit şi evită ceea ce El, Al-
Wahid (Unicul) a interzis, omul va simţi adevărate fericire deoarece, astfel, el şi-a stăpânit 
dorinţele şi l-a învins pe Şeitan. 

Învăţăturile Islamului ne îndeamnă să ne dedicăm viaţa, averea şi timpul de dragul lui 
Allah. Practicarea Islamului nu este doar un lucru temporar, făcut ocazional, ci trebuie să fie 
un mod de viaţă. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune în Coranul cel Nobil: 

„Spune: «Într-adevăr, Rugăciunea mea, actele mele de devoţiune, viaţa mea şi 
moartea mea îi aparţin lui Allah, Stăpânul lumilor!»” [Coran, 6:162] 

W. Montgomery Watt, în cartea sa „Ce este Islamul?”, spune: 
„Prejudecata este unul dintre dificultăţile pe care îl întâmpină cel care studiază 

Islamul din Europa sau America. Odată ce începe să descrie Islamul ca «Religia Coranului», 
el introduce o categorie care nu se încadrează în categoria de «religie».  

«Ce înseamnă termenul de religie pentru occidentali?» 
 În cel mai bun caz, pentru omul obişnuit «religia», înseamnă o modalitate de a 

petrece o oră, sau puţin mai mult, în zilele de duminică în practicarea ei. Acest lucru îi oferă 
sprijin şi putere în abordare problemelor zilnice, care-l încurajează să fie prietenos faţă de 
alte persoane, să menţină standardele de decenţă, însă nu are răspuns la problemele 
economice sau politice. 

În cel mai rău caz, nutreşte o atitudine vanitoasă ca majoritatea persoanelor 
prospere şi îngâmfate.  

Unii europeni pot privi religia ca pe un «narcotic» dezvoltat de exploatatori  pentru 
oamenii de rând, pentru a-i ţine pe aceştia în stare de supunere. Cât de diferită este conotaţia 
versetului:  

„[Unica] religie acceptată de Allah este Islamul...” [Coran, 3:19]  
 Cuvântul tradus ca «religie» este «Diin» în limba arabă, care, în mod obişnuit, se 

referă la un mod complet de viaţă, şi nu o chestiune privată pentru individ, atingând doar 
periferia vieţii lor, ci este atât privat cât şi public, ceva ce străbate întreaga structură a 
societăţii, într-un mod în care oamenii sunt conştienţi. Este – într-un singur cuvânt – dogmă 
teologică, forme de adorare, teorie politică, un cod detaliat de conduită, incluzând şi aspecte 
pe care un european l-ar clasifica de igienă şi etichetă”.       

   Îngerii, Profeţii şi Mesagerii lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra lor!) sunt şi au fost 
cu toţii supuşii lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). În Coran găsim: 

   „Mesia nu se va dezice niciodată de ai fi rob lui Allah şi nici Îngerii apropiaţi, 
iar acela care se dezice de la slujirea Lui şi se arată trufaş îi va aduna la El laolaltă.” 
[Coran, 4:172]  

Toată creaţia este supusă lui Allah ceea ce dovedeşte Măreţia Creatorului. Allah Al-
'Azim (Cel Măreţ) spune în Coranul cel Nobil: 

„Îl preamăresc cele şapte Ceruri şi Pământul şi cei care se află în ele şi nu este 
nimic care să nu-L preamărească şi să nu-I aducă laude, însă voi nu pricepeţi 
preamărirea lor. Dar El este Al-Halim, Al-Ghafur [Blând şi Iertător].” [Coran, 17:44]  
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 Oricine se abate de la adorarea lui Allah, va trăi o viaţă nefericită, deoarece viaţa lui 
va fi fără sens şi astfel, nu va experimenta niciodată fericirea adevărată. Allah Al-Khaliq 
(Creatorul) spune: 

„Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viaţă 
grea şi în Ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare.” [Coran, 20:124]  

 Pe scurt, cine nu este supus lui Allah este marioneta lui Şeitan:  

 „Cât despre acela care se întoarce de la Îndemnarea lui Ar-Rahman [Celui 
Milostiv], aceluia îi vom orândui Noi un Şeitan care-i va fi tovarăş nedespărţit.” [Coran, 
43:36]  

Şeitan, după cum a promis el însuşi, are ca scop ducerea în pierzanie a 
necredincioşilor, aducându-le astfel nefericirea. 

„A zis (Iblis): «Doamne, pentru că m-ai dus în rătăcire, le voi împodobi lor 
[lucrurile de] pe Pământ şi-i voi duce pe ei toţi în rătăcire,»” [Coran, 15:39]  

Adorarea lui Allah aduce cu el un sentiment infinit de fericire, sentiment de neegalat. 
Ascultaţi cum şi-a exprimat, un musulman, sentimentele sale de fericire:    

 „În cazul în care regii sau urmaşii lor ar şti de fericirea pe care o simţim noi, ei ar 
lupta cu noi pentru ea, cu săbiile lor.” 

 

2. Care este formula pentru fericirea adevărată, veşnică 

 
Fericirea adevărată este cea care va binecuvânta o persoană în Viaţa de Apoi. Acesta 

este motivul pentru care un musulman va face eforturi pentru a deveni mai bun. 

„În ce-i priveşte, cei care vor fi fericiţi se vor afla în Rai; în veci vor sălăşlui în el, 
cât vor dăinui Cerurile şi Pământul, doar dacă Domnul tău va voi altfel. [Acesta va fi] 
un dar neîntrerupt.” [Coran, 11:108] 

Nu ar trebui ca unicul scop în viaţă să fie acumularea de avere, deoarece Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

„Această lume este închisoarea credincioşilor şi Paradisul necredincioşilor.” 
(Abu Dawud)  

Se pune întrebarea cum poate acest lucru să fie adevărat atunci când vedem că mulţi 
nemusulmani trăiesc o viaţă de mizerie, în timp ce unii musulmani trăiesc o viaţă fără griji? 

Răspunsul este unul simplu, iar următoarea relatare îl va clarifica:  

„Judecătorul suprem al Egiptului, Ibn Hajar Al-Asqalani (Allah să fie mulţumit de 
el!), a fost oprit de un evreu, care l-a întrebat: «Cum interpretezi tu  cuvintele Profetului 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Această lume este închisoarea 
credincioşilor şi Paradisul necredincioşilor.” Eu  sunt necredincios şi sunt foarte sărac. Tu 
eşti foarte bogat şi eşti musulman!» Ibn Hajar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

«Chiar dacă eşti sărac, eşti considerat a fi în Paradisul tău, faţă de pedeapsa care te 
aşteaptă în Viaţa de Apoi şi care va fi foarte dureroasă. Iar eu, chiar dacă am îmbrăcat 
aceste veşminte, cu Voia lui Allah, o să fiu primit în Jannah42. Această fericire de care mă 
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bucur în această lume este nimic pe lângă bucuriile din Jannah.» Auzind aceste cuvinte, 
evreul sărac a acceptat Islamul.”  

Islamul îl învaţă pe credincios să evite exagerarea în această viaţă, deoarece această 
viaţă este nesemnificativă în raport cu Viaţa de Apoi şi un credincios nu trebuie să se ataşeze 
prea mult de bogăţiile din ea. 

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

„Pe Allah, această lume, în comparaţie cu Lumea de Apoi, este ca şi cum ai băga 
un deget (şi a arătat cu degetul arătător) în mare, să vezi câtă apă poţi lua.” (Muslim) 

 

3. Mesagerii şi Profeţii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) sunt cele mai bune creaţii 
şi cei mai iubiţi de către Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) 

 
Mesagerii şi Profeţii lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra lor!) au fost supuşi 

încercărilor, unii dintre ei au fost alungaţi din ţările lor, respinşi de propriul popor sau au fost 
ucişi. Astfel, oricine poate fi afectat în mod similar. 

Atunci când o încercare se abate asupra noastră, nu trebuie să stăm să ne frământăm, 
mai degrabă trebuie să fim statornici în credinţă, pentru că aceasta este Calea prin care putem 
gusta dulceaţa credinţei şi prin care experimentăm adevărata fericire. 

Allah Al-Majid (Cel Glorios) spune despre Profetul Noe (Pacea lui Allah fie asupra 
sa!): 

„Şi Noi l-am trimis pe Noe la neamul său şi a rămas printre ei o mie de ani fără 
cincizeci de ani. Şi i-a apucat pe ei potopul, pentru că au fost nelegiuiţi.” [Coran, 29:14]      

 Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), referitor la povestea Profetului Ibrahim (Pacea lui 
Allah fie asupra sa!), spune: 

„Şi nu a fost răspunsul neamului său43 decât că ei au zis: «Omorâţi-l sau ardeţi-l 
în foc!», însă Allah l-a mântuit de la foc. Întru aceasta sunt semne pentru un neam de 
oameni care cred.” [Coran, 29:24] 

Despre Profetul Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Al-Hayy (Cel Veşnic 
Viu) spune: 

„Şi Faraon a zis: «Lăsaţi-mă să-l omor pe Moise şi el să-L cheme pe Domnul său! 
Mă tem să nu vă schimbe religia voastră (credinţa voastră în idoli) şi să nu aducă 
stricăciunea pe Pământ!»44” [Coran, 40:26]    

   Despre Profetul Şuayb (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Allah Al-Khaliq (Creatorul) 
spune: 

„Dar au zis căpeteniile din neamul lui, care se semeţeau (să nu creadă): «Te vom 
alunga, o Şuayb, pe tine şi pe aceia care cred împreună cu tine, afară din cetatea 
noastră! Sau vă întoarceţi la religia noastră!». Însă el le-a răspuns: «Chiar dacă nu 
voim s-o facem? ~ Am născoci minciuni împotriva lui Allah, dacă ne-am întoarce la 
religia voastră după ce Allah ne-a mântuit de ea. Noi nu trebuie să ne întoarcem la ea 
decât dacă voieşte Allah, Domnul nostru [să ne ducă în rătăcire]! Însă Domnul nostru 

                                                             
43Adică al neamului lui Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!), la a cărui istorie se revine  
44 Stricăciunea în regatul meu, datorită urmării credinţei sale 
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cuprinde toate lucrurile cu Ştiinţa Sa. Noi în Allah ne încredem! Doamne, judecă între 
noi şi între neamul nostru întru dreptate, căci Tu eşti cel mai bun dintre judecători!».” 
[Coran, 7:88-89] 

Allah Al-Wahid (Unicul) spune despre Profetul Salih (Pacea lui Allah fie asupra sa!): 

„Ei au zis: «O, Salih! Ai fost tu înainte de aceasta dorit peste noi. Dar oare, ne 
opreşti tu să adorăm ceea ce au adorat părinţii noştri (idolii lor)? Noi suntem într-o 
îndoială tulburătoare cu privire la cele la care ne chemi.»” [Coran, 11:62]   

  Despre Profetul Lot (Pacea lui Allah fie asupra sa!) găsim în Coranul cel Glorios: 

„Şi nu a fost răspunsul neamului său altul decât că au zis ei: «Alungaţi familia 
lui Lot din cetatea voastră, căci ei sunt oameni care se pretind curaţi!»” [Coran, 27:56]  

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune despre Profetul Isus (Pacea lui Allah fie asupra 
sa!): 

„Şi din pricina vorbelor lor: «Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, 
Trimisul lui Allah!», în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce45, ci a 
fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privinţa lui [Isus], 
au fost în îndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoştinţă sigură despre 
ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bună seamă, nu l-au omorât, ~  
Ci Allah l-a înălţat la El. Iar Allah este Al-'Aziz, Al-Hakim [Puternic şi Înţelept].” 
[Coran, 4:157-158]  

Despre Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Allah 
Al-'Azim (Cel Măreţ) spune în Coranul cel Nobil: 

„Ştim că te mâhneşte ceea ce spun ei,45F

46 însă ei nu te socotesc pe tine mincinos, ci 
nelegiuiţii tăgăduiesc versetele lui Allah.” [Coran, 6:33]  

  

4. Definirea celui mai mare scop în viaţa unui musulman 
 
Scopul fiecărui musulman credincios trebuie să fie obţinerea Milei lui Allah şi a 

Paradisului Său. Acest obiectiv nu poate fi atins decât după moarte, iar musulmanul 
credincios va fi întotdeauna într-o luptă continuă pentru a atinge acest obiectiv.  

Cât despre necredincioşi, aceştia caută să-şi atingă doar obiectivele lumeşti şi 
experimentează fericirea de scurtă durată atunci când îşi ating aceste obiective efemere. 
Atunci când aceste persoane îşi ating scopul pentru care s-au zbătut atât de mult, vor fi 
încercate de un sentiment de anxietate cu privire la ceea ce urmează, şi vor deveni instabile în 
sensul spiritual al cuvântului. Oamenii din această categorie trăiesc numai pentru a-şi 
satisface dorinţele şi capriciile proprii şi nu pentru a avea fericirea.  

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune despre astfel de oameni: 

„Allah îi duce pe aceia care cred şi săvârşesc fapte bune în grădini pe sub care 
curg pâraie, în vreme ce aceia care nu cred se vor bucura [în această lume] şi vor mânca 

                                                             
45 Allah Preaînaltul l-a mântuit pe Trimisul Său Isus; el nu a fost omorât şi nu a fost răstignit, ci a fost 

răstignită o altă persoană, iar ei şi-au închipuit numai că acesta este Isus, fiindcă Allah a făcut să semene cu el şi 
ei l-au omorât, crezând că este Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!)  

46 Cum că tu ai fi mincinos, vrăjitor, poet sau nebun 
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aşa cum mănâncă dobitoacele şi Focul le va fi lor sălaş (adăpost şi locuinţă după 
moarte).” [Coran, 47:12]  

 Aceşti oameni, chiar dacă au diplome în diferite domenii ale vieţii, sunt încă 
incapabili să-l recunoască de Domnul lor, iar toată ştiinţa pe care o au nu le este de niciun 
folos!  

Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) spune: 

„Sau crezi tu că cei mai mulţi dintre ei aud sau pricep? Ei nu sunt decât 
asemenea vitelor, ba ei sunt chiar şi mai rătăciţi de la drum!” [Coran, 25:44]  

A fost spus de către un poet: 

„Nu te uita la cei care au murit sau cum au murit, ci uită-te la cum au devenit fericiţi 
cei care erau fericiţi.” 

Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune în Coranul cel Nobil: 

„Noi am făcut pentru Gheena pe mulţi dintre djinni şi oameni (pe cei 
necredincioşi). Ei au inimi, dar nu pricep cu ele; ei au ochi, dar nu văd cu ei; ei au 
urechi, dar nu aud cu ele. Aceştia sunt asemenea dobitoacelor, ba ei sunt chiar şi mai 
rătăciţi. Aceştia sunt nepăsători.” [Coran, 7:179]   

  Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să neglijeze această viaţă, devenind o povară 
pentru alţii. Din contră, Allah a poruncit ca robii Săi să depună eforturi în această lume, şi să 
lucreze din greu pentru a aduna proviziile necesare. Acest lucru este poruncit în Shari'ah 
(Legislaţia Islamică).  

Allah Al-Majid (Cel Glorios) spune: 

„El este Cel care v-a făcut Pământul supus. Deci străbateţi întinderile sale. Şi 
mâncaţi din înzestrarea Lui. Şi la El este învierea.” [Coran, 67:15]  

Rangul omului va fi ridicat în faţa lui Allah atunci când el se străduieşte să-şi 
dobândească lui şi familiei sale necesităţile de bază ale vieţii, şi, de asemenea, atunci când el 
dă pe Calea Lui. El, Al-Hakim (Cel Înţelept) spune în Coran: 

„Aceia care dau [din] averea lor pe calea lui Allah şi nu vin, după darul făcut, să 
se laude cu el şi nici cu necăjire, aceia au răsplată de la Domnul lor şi teamă pentru ei 
nu va fi şi nici nu vor cunoaşte ei mâhnirea.” [Coran, 2:262]  

Ceea ce i se cere unui credincios este ca podoabele acestei vieţi să nu-l distragă de la 
intenţii şi fapte bune. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „Mâna ridicată este mai bună decât mâna lăsată mai jos (cel care dă caritate 
este mai bun decât cel care-o primeşte) şi trebuie început cu cei pe care îi are sub 
îngrijire. Şi cel mai bun lucru dat ca şi caritate este cel care este dat de un om bogat (din 
banii care i-au rămas după cheltuielile sale). Şi oricine se abţine de la a cere ajutor, 
Allah îi va da şi-l va salva de la a fi nevoit de a cere de la alţii şi Allah o să-l facă 
mulţumit.” (Bukhari)  

Fiecare persoană va fi răsplătită conform intenţiei sale. Profetul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„În lume există patru tipuri de oameni: unul căruia Allah i-a dăruit bogăţie şi 
cunoştinţe pentru folosirea lui, iar el se teme de Domnul său şi menţine legăturile de 
rudenie şi Îi dă dreptul lui Allah, şi acest om este din cea mai bună categorie; al doilea 
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tip este cel căruia Allah i-a dăruit cunoştinţe, dar nu i-a dat avere, însă intenţiile sale 
sunt cele mai adevărate atunci când spune: «Dacă aş avea bogăţie aş face aşa şi aşa» 
aceasta fiind intenţia sa, deci răsplata lor va fi egală....” (Tirmidhi)  

 

5. Cunoaşterea realităţii acestei vieţi 

 
Islamul îi învaţă pe musulmani că această viaţă nu este mai mult decât o plăcere 

trecătoare. 
Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coranul cel Glorios: 

„Frumoasă a fost făcută să pară în ochii oamenilor dragostea pentru cele 
jinduite - femeile, copiii, multe grămezi de aur şi argint, caii de rasă aleasă, animalele şi 
ogoarele. Acestea sunt plăcerea vieţii celei pământeşti, în vreme ce la Allah este buna 
întoarcere.” [Coran, 3:14] 

De asemenea, Allah Al-'Alim (Cel Atoateştiutor) ne-a arătat şi cât de scurtă este 
această viaţă:  

„Să ştiţi că viaţa aceasta este doar o joacă, o glumă, o podoabă, goană după 
laudă între voi şi după înmulţirea averilor şi a copiilor. [Aceasta] este asemenea unei 
ploi, a cărei vegetaţie îi încântă pe lucrătorii pământului, dar apoi ea se veştejeşte şi o 
vezi îngălbenită şi apoi se preschimbă în nişte fărâme. Iar în Viaţa de Apoi se află chin 
aspru şi iertare de la Allah şi mulţumire. Şi nu este această viaţă decât o plăcere 
înşelătoare.” [Coran, 57:20]   

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) ne-a arătat că  această  viaţă nu este decât una trecătoare, 
o etapă înainte de Viaţa de Apoi, care este cea veşnică. Despre acest lucru l-a informat 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pe companionul său, 
Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!), pe care îl regăsim în următoarea 
relatare Profetică: 

 „Mesagerul lui Allah s-a întins pe o rogojină de paie şi aceasta a lăsat urme pe partea 
lui. Apoi, când s-a trezit, a început să şteargă partea sa. Apoi Omar i-a spus: «O, Mesager al 
lui Allah! Ne dai voie să punem ceva peste salteaua de paie?» El (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Nu am nimic de-a face cu această lume. Alegoria dintre 
mine şi această lume este ca unui călăreţ care se sprijină la umbra unui copac, apoi îl 
părăseşte, mergând mai departe.»”  (Tirmidhi şi Ibn Majah) 

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) ne previne că această viaţă este una plină de încercări şi 
suferinţe. Dacă eşti fericit într-o zi, vei fi trist în altele, dacă râzi într-o zi, vei plânge în 
altele... Este imposibil să fii mereu vesel, deoarece aceasta este natura vieţii. Este nepotrivit 
pentru oricare dintre noi să ne bazăm doar pe această lume şi să ignorăm Viaţa de Apoi.   

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a  spus 
companionului său, Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!): 

„Comportă-te în această lume ca şi cum ai fi un străin sau un călător.” (Bukhari)        
 Nici chiar regii nu se bucură de această viaţă, aşa cum s-ar putea crede. Abdur-

Rahman An-Nasir, cel care a fost califul în Cordoba peste 50 de ani, Spania, aparţinând 
Dinastiei Umayyad, a scris un bilet care a fost găsit lângă el la moartea sa: 
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„Într-adevăr momentul în care a fost o adevărată zi de bucurie pentru calif a fost ziua 
cutare şi cutare, în luna cutare şi cutare, în anul cutare şi cutare.” 

În total, au existat paisprezece zile în care califul s-a simţit cu adevărat bucuros.   

Un scriitor a descris natura acestei vieţi, spunând: 
„Această viaţă nu este ultima pentru nimeni. După cum vedeţi, toate lucrurile trec la 

fel de repede cum au venit. Oricine se bucură un timp va fi trist în altul.”  
Alt scriitor a spus: 

„Găseşti pe toată lumea plângându-se de această viaţă. Vai de ei, se aşteaptă să 
trăiască pentru totdeauna?!” 

Atunci când musulmanul credincios cunoaşte toate acestea, în el va creşte dorinţa de a 
strânge cât mai multe „provizii” pentru Viaţa de Apoi şi îl va face să nu devină orbeşte ataşat 
de această viaţă. Dacă acest ataşament se concretizează, el se va simţi trist pentru fiecare 
ocazie ratată, iar în final îşi va ruina fericirea. 

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

  „Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veţi primi [întreaga] voastră 
răsplată în Ziua Învierii! Cel care va fi îndepărtat de Foc şi adus în Rai va fi izbânditor. 
Viaţa aceasta nu este decât plăcere amăgitoare.” [Coran, 3:185] 

  
6. Musulmanul trebuie să caute tovărăşia celor buni şi să evite compania celor 

necredincioşi, care îndeamnă la rău  
 

Se ştie că influenţa prietenilor este deosebit de importantă, după cum se spune: „Un 
prieten te trage după sine (fie spre bine, fie spre rău).” El poate fi cheia pentru fericirea sau 
nefericirea ta. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Exemplul dintre un companion bun (care stă cu tine) în comparaţie cu unul 
rău, este ca cel al vânzătorului de mosc şi cuptorul fierarului; de la primul vei putea fie 
să cumperi mosc, fie să te bucuri de parfumul bun, în timp ce cuptorul ar arde fie 
hainele tale sau casa ta, fie vei  avea un miros urât şi neplăcut.”  (Bukhari) 

Un bun tovarăş te va ajuta cu siguranţă atunci când treci prin perioade mai grele şi îţi 
va aduce aminte că totul este de la Allah şi că ajutorul vine numai de la El, Preaînaltul şi 
Preaslăvitul, spre deosebire de tovarăşul cel rău, va fi primul care te va abandona la nevoie şi 
cel care va dori ca nefericirea ta să crească. 

 

7. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne porunceşte să evităm acţiunile ce pot 
conduce la păcat 

  

Faptele care conduc la păcat nu aduc niciun beneficiu persoanei, ci, mai mult, cresc 
nefericirea acesteia. De asemenea, acestea fac ca musulmanul să se îndepărteze de la adorarea 
lui Allah, prin intermediul Căruia acesta poate obţine fericirea atât în această viaţă, cât şi în 
Viaţa de Apoi. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne avertizează asupra pedepsei primite în 
cazul în care facem lucruri dintre cele interzise, după cum găsim în Coranul cel Glorios: 
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„Aceasta este [soarta voastră]! Gustaţi-o deci! Şi necredincioşii vor avea parte de 
chinul Focului!” [Coran, 83:14]  

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

„Atunci când un credincios săvârşeşte un păcat, acesta va fi scris ca o pată 
neagră în inima sa. Dacă acesta se căieşte, atunci pata neagră va fi ştearsă din inima sa, 
iar aceasta va fi purificată; însă, dacă acesta continuă în păcatul său, atunci pata se va 
întinde...” (Ibn Majah) 

Musulmanul trebuie să se abţină de la facerea oricărei fapte rele, deoarece poate 
pierde din răsplăţile pentru faptele bune, după cum Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne spune: 

„Omul va fi împiedicat de la primirea răsplăţilor din cauza unor fapte rele pe 
care le-a înfăptuit.” (Ibn Hibban) 

Filosoful Socrate a spus: 

„Un om care este nedrept este cu totul nefericit, cu atât mai mult dacă nu primeşte 
pedeapsa cuvenită pentru faptele sale şi va fi mai puţin nefericit dacă plăteşte pentru faptele 
sale şi primeşte ceea ce i se cuvine, conform acţiunilor sale, atât din partea zeilor, cât şi a 
oamenilor.” 

Aceste sentimente de tristeţe apar în cazul persoanelor care nu se simt bine din cauza 
faptelor comise. Cei care simt astfel, se află pe drumul cel drept, pentru că în acest mod ajung 
să se căiască pentru ceea ce au făcut şi, cu Voia lui Allah, vor fi iertaţi de pedeapsa din Viaţa 
de Apoi.  

 
8. Credinciosul trebuie să cunoască poveştile comunităţilor care au trăit înainte şi 

să ia aminte la pedepsele care au fost aplicate acestora  

 
Musulmanul trebuie să fie conştient de faptul că nu trăieşte veşnic pe acest Pământ şi 

că, oricât de departe ar ajunge şi oricât de sus, această viaţă va avea un sfârşit. Allah Al-'Alim 
(Cel Atoateştiutor) spune în Coranul cel Nobil: 

„Oare n-au văzut ei câte dintre neamuri am nimicit Noi înaintea lor? Pe aceia îi 
întărisem Noi pe Pământ cum nu v-am întărit pe voi! Şi le-am trimis Noi lor cerul 
îmbelşugat (ploaie) şi am făcut Noi să curgă râuri pe sub picioarele lor. Însă i-am 
nimicit Noi pentru păcatele lor şi am creat, după ei, alte neamuri.” [Coran, 6:6]  

De asemenea, în Coranul cel Nobil, mai găsim: 

„Oare n-au purces ei pe Pământ şi n-au văzut ei cum a fost sfârşitul celor de 
dinainte de ei? [Aceia] au fost mai puternici decât ei, au scurmat pământul şi l-au locuit 
în număr mai mare decât îl locuiesc ei. Şi au venit la ei Trimişii lor cu semne limpezi. Şi 
Allah nu-i nedreptăţeşte pe ei, ci numai ei s-au nedreptăţit pe ei înşişi.” [Coran, 30:9]  

În Coranul cel Glorios mai este spus, de asemenea: 

„[Tot astfel i-am nimicit şi pe cei din neamurile] 'Ad şi Thamud47 şi vă este vouă 
limpede din casele lor48. Şeitan le-a împodobit faptele lor şi i-a împiedicat pe ei de la 

                                                             
47 Aceste neamuri la care se face referire sunt vechi populaţii păgâne din Peninsula Arabă, care au fost 

pedepsite aspru pentru păcatele pe care le-au comis. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) le oferă ca pilde în câteva Sure 
din Coranul cel Sfânt, pentru ca oamenii să ia aminte şi să nu comită aceleaşi fapte rele   
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drum, cu toate că ei fuseseră în stare să vadă limpede [că ei urmează calea rătăcirii].” 
[Coran, 29:38]  

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a mai spus: 

„Şi câte cetăţi am nimicit Noi, după ce s-au semeţit în viaţa lor! Şi iată casele care 
nu au mai fost locuite după ei decât de puţini şi Noi suntem moştenitorii [lor]49.” 
[Coran, 28:58]  

În momentul în care un musulman devine conştient de faptul că viaţa sa pe acest 
Pământ este doar una trecătoare, inima sa se va linişti şi va putea să fie fericit, supunându-se 
doar Voinţei lui Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic), care spune în Coranul cel Nobil: 

„Prevesteşte-i pe oameni despre Ziua în care va veni peste ei osânda şi în care cei 
ce au fost nelegiuiţi vor zice: «Doamne, păsuieşte-ne pe noi pentru un termen scurt, ca 
să răspundem chemării Tale şi să-i urmăm pe Trimişi.» Dar oare n-aţi jurat voi mai 
înainte că voi nu veţi avea scăpătare? ~ Voi locuiţi în sălaşurile celor care au fost 
nelegiuiţi faţă de ei înşişi şi vi s-a arătat vouă limpede ce au făcut ei50. Şi v-am dat vouă 
pilde.” [Coran, 14:44-45]  

 
9. Credinciosul trebuie să se uite la cei care sunt mai prejos decât el  
 
Cu adevărat, omul este înzestrat cu nenumărate binecuvântări, însă, de cele mai multe 

ori, el este incapabil să le vadă. El realizează acest lucru abia atunci când pierde o parte dintre 
acestea. Dacă cineva este sărac, atunci trebuie să îi privească pe cei care sunt mai săraci decât 
el. La fel, dacă cineva este bolnav, trebuie să se uite la cei care sunt cu mult mai bolnavi decât 
el. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Uitaţi-vă la cei care sunt mai prejos de voi şi nu la cei care sunt mai presus; 
astfel va fi mai uşor pentru voi să nu uitaţi binecuvântările lui Allah asupra voastră.” 
(Bukhari şi Muslim) 

Dacă cineva se uită la cei care sunt mai puţin norocoşi decât el, va putea fi satisfăcut 
şi va putea observa binecuvântările lui Allah Ar-Razzaq (Înzestrătorul) asupra sa.  

Este cunoscută povestea unei persoane care a mers la un învăţat pentru a se plânge 
despre situaţia sa dificilă de viaţă. Atunci, învăţatul a întrebat: „Ţi-ai da ochii dacă cineva ţi-
ar oferi 100.000 de dirhami?” Omul a răspuns: „Cu siguranţă nu.” Atunci, învăţatul l-a 
întrebat din nou: „Dar dacă cineva ţi-ar oferi 100.00 de dirhami pentru a îi da propria mână, 
ai face-o?” Bărbatul a spus: „Mai mult ca sigur că nu.” Apoi, învăţatul a spus din nou: „Dar 
dacă ţi s-ar da aceiaşi sumă pentru piciorul tău?” Omul a răspuns: „Sigur că nu.” Atunci, 
învăţatul i-a spus: „Eu pot observa o mulţime de binecuvântări asupra ta, chiar mai multe de 
o sută de mii şi, cu toate acestea, tu continui să te plângi.”  

Această regulă este eficientă şi în relaţia credinciosului cu Viaţa de Apoi, deoarece nu 
trebuie să privească decât la cei care sunt mai buni decât el în evlavie şi fapte bune, pentru că 
astfel se va strădui şi el să fie mai bun în actele sale de adorare. 

 

                                                                                                                                                                                             
48 Ruinele caselor de odinioară 
49 Căci pe ei nu i-a mai urmat nimeni 
50 Neamurile 'Ad şi Thamud, ale căror urme le vedeţi şi ale căror istorii le-aţi auzit 
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10. Mulţumirea musulmanului este atinsă numai atunci când acesta face ceea ce 
Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) i-a poruncit  

 

Atunci când musulmanul se îndepărtează de dorinţele lumeşti şi, în loc să îi 
mulţumească pe oameni, va încerca să Îl mulţumească pe Allah Al-'Alaa (Preaînaltul), şi 
mulţumirea şi satisfacţia sa va fi mare. Versetele coranice şi Tradiţia Profetului Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au un rol deosebit în liniştirea şi încurajarea 
musulmanului, aducând fericirea în sufletul său. Motivul pentru care acest lucru se întâmplă 
este acela că numai astfel musulmanul poate trăi o viaţă liniştită, departe de răutate şi ură, 
sentimente care apar doar atunci când omul este nefericit. Trimisul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cel care se supune în faţa lui Allah va avea parte de răsplată, iar ceea ce are îi 
este  de ajuns şi Allah îl va face să fie mulţumit de tot ceea ce deţine.” (Muslim) 

Iubirea faţă de această lume este o trăsătură caracteristică a omului, după cum ne-a 
spus şi Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

„Dacă fiul lui Adam ar avea parte de două văi pline cu avere, el şi-ar dori o a 
treia vale, egală cu ceea ce posedă deja. Nimic nu îl poate mulţumi pe fiul lui Adam cu 
excepţia pământului51. Însă Allah este Iertător şi îi iartă pe cei care se căiesc.” (Muslim) 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a sfătuit pe  
oameni să fie mulţumiţi cu ceea ce au: 

„Oricine se trezeşte dimineaţa cu sentimentul că se află în siguranţă în sânul 
comunităţii sale, al cărui trup nu suferă din cauza niciunei boli şi care are mijloacele 
necesare de trai pentru o zi întreagă este asemeni celui care stăpâneşte întreaga lume.” 
(Tirmidhi) 

Omul trebuie să fie conştient că această viaţă este trecătoare şi că ştiinţa despre ziua 
care urmează este numai la Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) şi nimeni nu are certitudinea că 
va mai prinde o nouă zi. De asemenea, întreaga avere pe care o persoană o deţine nu este 
făcută să dureze veşnic, un anumit incident neaşteptat poate schimba cursul lucrurilor şi să 
facă întreaga avere să dispară. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

„... Niciun suflet nu ştie ce va dobândi mâine şi niciun suflet de pe Pământ nu ştie 
în care [loc de pe] Pământ va muri. Allah este Al-'Alim, Al-Khabir [Atoateştiutor şi 
Bineştiutor].” [Coran, 31:34]  

 
11. Supunerea în faţa Voinţei lui Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) şi dependenţa de 

El, Unicul  
 

Credinciosul trebuie să fie conştient că Allah este cel care se ocupă de toate lucrurile, 
că El, Preaînaltul şi Preaslăvitul, dăruieşte bogăţie cui doreşte şi îi sărăceşte pe cei pe care 
doreşte. El este Cel care oferă putere şi nobleţe cui doreşte şi slăbiciune şi nefericire cui 
doreşte, după cum ne spune în Coranul cel Nobil: 

                                                             
51 Aceasta înseamnă că omul nu este mulţumit niciodată, până când moare, când nu vor mai exista 

dorinţe materiale 
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„Spune: «O, Doamne, Stăpân peste toate! Tu dai stăpânirea aceluia care voieşti 
Tu şi iei stăpânirea de la cel care voieşti Tu. Tu îl cinsteşti pe cel care voieşti Tu şi îl 
umileşti pe cel care voieşti Tu. În mâna Ta se află Binele şi Tu eşti Cel care are putere 
peste toate.»” [Coran, 3:26]  

Credinciosul trebuie să fie conştient de faptul că tot ceea va deţine în această viaţă a 
fost deja scris pentru el de către Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) încă de când el se afla în 
pântecele mamei sale, după cum a spus Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): 

„Fiecare dintre voi este ţinut în pântecele mamei sale pentru primele patruzeci 
de zile, apoi el devine un cheag de sânge pentru alte patruzeci de zile şi, apoi, o bucată 
de carne pentru alte patruzeci de zile. Apoi, Allah trimite un Înger să scrie patru 
lucruri: el scrie faptele sale, momentul morţii sale, mijloacele sale de trai şi dacă el va fi 
nefericit sau binecuvântat (în religie). Apoi, sufletul este suflat în corpul său. Astfel, un 
om poate face fapte caracteristice oamenilor Iadului atât de mult, încât nu există decât o 
distanţă de un cot între el şi Iad, însă ceea ce a fost scris (de către Înger) îl depărtează de 
aceasta şi, astfel, el începe să facă fapte caracteristice oamenilor Paradisului şi intră în 
Paradis.” (Bukhari) 

Oamenii vor rămâne pe acest Pământ până la un moment dinainte stabilit pentru ei, 
însă, în acest scurt timp petrecut în viaţa pământească, omul va primi tot ceea ce a fost scris 
pentru el, după cum ne spune Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!): 

„Nicio persoană nu va părăsi această lume până când nu va împlini termenul său 
(de trai) pe acest Pământ şi până când Allah nu îi va da toate lucrurile ce au fost scrise 
pentru ea...” (Bukhari şi Muslim) 

 
12. Credinciosul trebuie să fie mulţumit cu ceea ce Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a 

scris şi a hotărât pentru el, chiar dacă acestea pot părea a fi neplăcute 
 

 Se poate ca ceva din ceea ce nu îi place credinciosului să fie ceea ce este mai bine 
pentru el, doar că nu poate observa acest lucru, deoarece toată ştiinţa se află la Allah: 

„... se poate [întâmpla] ca voi să urâţi un lucru care este bun pentru voi şi să 
iubiţi un lucru care este rău pentru voi. Dar Allah ştie, în vreme ce voi nu ştiţi.” [Coran, 
2:216] 

    

13. Musulmanul este conştient de faptul că Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) i-a pus pe 
unii oameni înaintea altora în ceea ce priveşte oferirea lucrurilor necesare traiului în 
această lume şi că totul este realizat conform Înţelepciunii Sale Divine 

 

„Allah i-a pus pe unii dintre voi înaintea altora în privinţa celor necesare 
vieţuirii52. Însă cei care au fost aleşi53 nu dau din partea lor celor asupra cărora au 

                                                             
52 Diferiţi în ceea ce priveşte bunurile pe care le posedaţi 
53 Să aibă parte de bogăţie mare 
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deplină stăpânire, aşa fel ca să fie întru aceasta deopotrivă54. Oare tăgăduiesc ei 
binefacerile lui Allah?” [Coran, 16:71]  

De asemenea, Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) mai spune: 

„Priveşte cum i-am ales Noi pe unii înaintea altora55, însă în Lumea de Apoi sunt 
trepte şi mai înalte şi foloase mai alese.” [Coran, 17:21] 

  
14. Credinciosul nu trebuie să îi invidieze pe cei din jurul său sau să îşi dorească 

lucruri din bunurile altora, nici să îşi dorească doar fericirea temporară, de pe acest 
Pământ 

  
Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Sfânt: 

„Spune: «Domnul meu dă din belşug cele de trebuinţă acelora care voieşte El 
dintre robii Săi sau le împuţinează lor. Şi pentru tot ceea ce dăruiţi voi El vă va da vouă 
în schimb, căci El este cel mai bun dintre dăruitori.»” [Coran, 34:39]  

Deoarece acest tip de dorinţe se află în detrimentul satisfacerii personale şi a 
mulţumirii inimii, credinciosului i se cere să evite astfel de gânduri, după cum Allah Al-
Wahid (Unicul) spune în Coranul cel Glorios: 

„Nu râvniţi la ceea ce Allah a dăruit [cu harul Său] unora dintre voi mai mult 
decât altora. Bărbaţii vor avea parte de ceea ce au agonisit. Deci rugaţi-vă lui Allah 
pentru harul Său, căci Allah pe toate le ştie.” [Coran, 4:32] 

Mai mult decât atât, musulmanului i se cere să îşi analizeze în mod continuu propriile 
fapte, ţinând cont de cuvintele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!): 

„Învingător este cel care îşi analizează faptele şi care munceşte pentru Viaţa de 
Apoi, iar pierzător este cel care îşi urmează slăbiciunile şi care se gândeşte doar la 
împlinirea dorinţelor sale lumeşti şi care nu lucrează pentru Viaţa de Apoi.” (Tirmidhi) 

 
15. Musulmanul nu trebuie să fie invidios, să urască sau să poarte ranchiună cuiva 
 
Toate aceste sentimente sunt asemeni unei boli, care nu fac altceva decât să distrugă 

fericirea şi să o înlocuiască cu nefericirea. Cel care nu este mulţumit cu ceea ce Allah Al-
'Alaa (Preaînaltul) i-a oferit şi doreşte ceea ce au alţii, nu face altceva decât să îşi umple 
inima cu ură, iar despre acest lucru găsim scris în Coranul cel Glorios: 

„Îi pizmuiesc ei pe oameni pentru ceea ce El le-a dat cu harul Său?...” [Coran, 
4:54]  

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus 
comunităţii sale, avertizând-o despre această boală a inimii: 

„«Nu vă invidiaţi unii pe alţii, nu oferiţi unul mai mult decât altul (pentru a 
ridica preţurile), nu vă urâţi unul pe altul, nu vă întoarceţi spatele unul altuia, nu 
începeţi negocieri, când alţii le-au început mai înainte. O, robi ai lui Allah, fiţi fraţi! Un 

                                                             
54 Cei avuţi nu dau din averea lor celor nevoiaşi, astfel încât să fie egali unii cu alţii 
55 În ceea ce priveşte mijloacele de subzistenţă în această lume 
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musulman este fratele unui musulman. El nu-l asupreşte, nu-l umileşte şi nu-l 
dispreţuieşte. Evlavia se află aici.» – şi spunând asta, a arătat spre pieptul (inima) său, de 
trei ori. «Este destul de rău pentru un om să-l dispreţuiască pe fratele său musulman. 
Întreaga fiinţă a unui musulman este sacră pentru un alt musulman – sângele său, 
averea sa şi onoarea sa sunt inviolabile.»” (Muslim) 

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) ne-a cerut să iubim pentru alţii ceea ce iubim pentru noi. 
Acest sentiment de dragoste pentru fraţii noştri trebuie să provină din inima noastră. Nu 
trebuie să uităm cuvintele Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!): 

„Pentru cel care se roagă pentru fratele său, un Înger va spune: «Amin! Fie ca tu 
să primeşti la fel!»” (Muslim) 

 
16. Evitarea aroganţei şi a înjosirii celor din jur  
 
O persoană arogantă nu poate fi fericită, deoarece ştie că oamenii îl dispreţuiesc, fapt 

pentru care ea îi urăşte pe cei din jurul său, iar aceştia, la rândul lor, o urăsc pe ea. Câtă 
fericire ar putea un astfel de om să simtă?! Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune în 
Coranul cel Sfânt: 

„... Allah pecetluieşte orice inimă a unui [om] îngâmfat şi nelegiuit.” [Coran, 
40:35] 

De asemenea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
spus: 

 „«Cel care are un sâmbure de mândrie în inimă nu va intra în Paradis.» Un 
bărbat a spus: «Mesager al lui Allah, dacă unei persoane îi pace să poarte haine frumoase şi 
pantofi?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns:  «Cu adevărat, 
Allah este frumos şi iubeşte frumuseţea. Mândrie este atunci când refuzi adevărul şi te 
uiţi de sus la alţii.” (Muslim) 

 

17. Musulmanului îi este interzis să fie zgârcit  
 

Avariţia este o trăsătură de caracter dispreţuită în Islam şi, cu siguranţă, este una 
dintre principalele cauze ale apariţiei nefericirii, deoarece persoana zgârcită va fi întotdeauna 
îngrijorată pentru averea sa şi se va teme că o va putea pierde. Această grijă exagerată a sa nu 
face altceva decât să nu îl lase să se bucure de ceea ce deţine şi, de asemenea, îl va face să nu 
îşi dorească să ofere din aceasta pe Calea lui Allah. Pentru aceştia, Allah Al-Wahid (Unicul) 
spune în Coranul cel Sfânt: 

„Să nu creadă aceia care sunt zgârciţi cu ceea ce Allah le-a dăruit din harul Său 
că aceasta este spre binele lor! Dimpotrivă, aceasta este spre răul lor, căci cele cu care 
au fost zgârciţi li se vor încolăci56 [în jurul gâturilor] în Ziua de Apoi. A lui Allah este 
moştenirea Cerurilor şi a Pământului şi Allah este Al-Khabir [Bineştiutor] al celor pe 
care le împliniţi.” [Coran, 3:180]  

                                                             
56 Se vor preschimba în vipere de foc înspăimântătoare şi se vor încolăci în jurul gâturilor cele care nu 

au oferit milostenie şi îi vor chinui, conform comentariului din Sahih Bukhari 
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De asemenea, zgârcenia îl va face pe cel care îşi iubeşte averea să se îndepărteze de 
oameni, deoarece se teme că aceştia ar putea să fie interesaţi de banii săi şi să îi ia din ceea ce 
posedă. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Un om generos este iubit de Allah şi de oameni şi va fi protejat de Focul Iadului. 
Zgârcitul nu este iubit de Allah şi el se află departe de Jannah; este neplăcut oamenilor 
şi aproape de Focul Iadului. O persoană necredincioasă, dar generoasă, este mult mai 
iubită de Allah decât cel zgârcit.” (Tirmidhi) 

Islamul îi încurajează pe musulmani să ofere pe Calea lui Allah din ceea ce deţin, 
deoarece, cel care nu oferă din averea sa, va ajunge să o piardă într-un final. Mesagerul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„În fiecare zi, doi Îngeri se vor ruga spunând: «O, Allah, celui care oferă din 
averea sa de dragul Tău dă-i lui răsplată binemeritată şi binecuvântează-i averea şi fă-l 
pe cel care este zgârcit să-şi piardă averea!»” (Bukhari) 

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a avertizat pe 
oameni cu privire la urmările pe care le poate aduce avariţia, spunând: 

„Feriţi-vă de la a face rău, căci, cu adevărat, acestea vor fi o mare pată neagră în 
Ziua Judecăţii! Feriţi-vă de la a fi zgârciţi, deoarece aceasta i-a distrus pe cei dinaintea 
voastră, făcându-i să îşi verse sângele unul altuia şi să îşi dezonoreze familiile.” 
(Muslim) 

Această trăsătură de caracter nu este plăcută în Islam, pentru că se consideră că 
aceasta nu face altceva decât să diminueze iman-ul (credinţa) cuiva. Profetul Mohammed 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Credinţa în Allah şi zgârcenia nu pot exista împreună în inima unei persoane.” 
(Nasa'i) 

 
18. Credinciosul trebuie să rămână răbdător şi să nu îşi piardă speranţa în ceea ce 

este scris să i se întâmple  
Răbdarea este o trăsătură de caracter care ar trebui să existe în mod necesar, mai ales 

în zilele noastre, ştiind că, în general,  nimic nu se poate obţine decât prin răbdare. Allah Al-
'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

„O, voi cei care credeţi! Fiţi răbdători şi îndemnaţi la răbdare, luptaţi statornic 
şi fiţi cu frică de Allah, pentru ca să aveţi parte de izbândă.” [Coran, 3:200]  

Această viaţă este un continuu test de la Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic), care, prin 
acestea, vrea să ne încerce credinţa, după cum găsim în Coranul cel Sfânt: 

„Vă vom încerca cu puţină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete şi de 
roade, dar binevesteşte celor răbdători, ~ Care, dacă s-a abătut asupra lor vreo 
nenorocire, spun: «Noi suntem ai lui Allah şi noi la El ne întoarcem». ~ Aceia sunt cei 
peste care se pogoară binecuvântarea Domnului lor şi îndurarea Lui sunt cei călăuziţi.” 
[Coran, 2:155-157]  

Odată cu răbdarea, omului i se cere să fie mai tolerant şi să ierte celui care i-a greşit în 
vreun fel. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

„Iar acela care rabdă şi iartă [să ştie că] acesta este unul dintre lucrurile înalte.” 
[Coran, 42:43]  
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A deveni mai răbdător ar trebui să fie ţinta spre care aspiră orice credincios, care 
trebuie să se străduiască să o atingă, ştiind că Allah Al-Wahid (Unicul) a promis o mare 
dragoste faţă de cel care face astfel: 

„... Şi Allah îi iubeşte pe cei răbdători!” [Coran, 3:146]  
Cei răbdători vor avea o răsplată mare, după cum mi s-a promis: 

„... Cei răbdători vor primi răsplata lor fără măsură!” [Coran, 39:10]  
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu este o binecuvântare mai mare ca răbdarea.” (Bukhari şi Muslim) 
Suntem învăţaţi că, atunci când cineva rămâne răbdător în faţa problemelor, va găsi 

uşurarea, ştiind că întotdeauna totul este o încercare de la Allah şi că întotdeauna: 

„Alături de greu vine şi uşorul! ~ Alături de greu vine şi uşorul!” [Coran, 94:5-6]  
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Victoria este rezultatul răbdării, iar uşurarea înseamnă alungarea durerii şi a 
suferinţei şi să ştiţi că alături de greu vine şi uşorul.” (Hakim) 

 

Răbdarea este de trei tipuri: 
 
● Primul tip: Răbdarea atunci când se fac acte de adorare. Allah Al-'Alaa 

(Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

„Pace vouă, pentru că aţi fost răbdători57! Şi ce bună este răsplata Casei 
[Veşnice]!” [Coran, 13:24]  

 
● Al doilea tip: Răbdarea avută pentru evitarea faptelor rele. Allah Al-Wahid 

(Unicul) spune în Coranul cel Sfânt: 

„Şi fii răbdător împreună cu aceia care-L cheamă pe Domnul lor dimineaţa şi 
seara, dorind Faţa Sa58! Şi nu întoarce ochii tăi [pentru alţii] de la ei, râvnind la 
podoaba vieţii din această lume şi nu te supune aceluia căruia i-am făcut inima 
nepăsătoare faţă de pomenirea Noastră, care urmează poftei sale şi ale cărui fapte sunt 
în deşert.” [Coran, 18:28]  

 
● Al treilea tip: Răbdarea în faţa greutăţilor pe care Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) 

le trimite asupra omului, după cum ne spune în Coranul cel Glorios: 

„Nicio nenorocire nu-l loveşte pe om decât numai cu îngăduinţa lui Allah. Iar 
aceluia care crede în Allah, El îi va călăuzi inima. Allah este Atoateştiutor.” [Coran, 
64:11]  

Islamul îi învaţă pe credincioşi să rămână răbdători în faţa tuturor nenorocirilor care îi 
împresoară, deoarece toate sunt de la Allah Al-'Alaa (Preaînaltul). În astfel de cazuri, ar 

                                                             
57 În înfruntarea cu idolatrii şi în adorarea lui Allah 
58 Mulţumirea lui Allah 
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trebui să spunem ceea ce Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) ne-a învăţat: 

„«Ai lui Allah suntem şi la El ne vom întoarce. O, Allah, răsplăteşte-mă pentru 
această greutate şi dă-mi ceva mai bun în compensare!» Când cineva spune aceasta, va 
primi răsplată mai bună de la Allah în schimb.” (Ahmad) 

 
19. Musulmanul nu trebuie să se enerveze  

 
Mânia nu face altceva decât să îl conducă pe om la facerea de fapte care îl vor întrista 

mai târziu. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

„... Însă ceea ce se află la Allah este mai bun şi mai dăinuitor pentru aceia care 
cred şi se încred în Domnul lor, ~ Pentru aceia care se feresc de păcatele mari şi de 
faptele ruşinoase şi care iartă atunci când se mâniază.” [Coran, 42:36-37]  

Cel care poate să îşi controleze mânia, va fi capabil să facă faţă şi celorlalte greutăţi 
ale vieţii, după cum ne spune Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!): 

„Nu este puternic cel care se luptă, ci cel care se stăpâneşte la supărare.” 
(Bukhari şi Muslim) 

 

20. Islamul ne încurajează să îi iertăm pe cei care ne greşesc 
  

Această faptă nu va face altceva decât să răspândească dragostea în interiorul 
societăţii. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Nobil: 

„Care dau milostenii atât atunci când au parte de belşug, cât şi atunci când sunt 
la necaz, care-şi stăpânesc mânia şi care iartă oamenilor, căci Allah îi iubeşte pe cei care 
împlinesc fapte bune.” [Coran, 3:134]  

Noi, musulmanii, trebuie să fim mai presus de toate acestea şi să fim buni chiar şi cu 
cei care nu au fost buni cu noi. Acest lucru îl va ridica pe credincios din faţa urii şi îi va 
umple inima cu fericire cu sentimente de fraternitate adevărată. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) 
spune în Coranul cel Nobil: 

„Nu este fapta cea bună deopotrivă cu cea rea. Respinge [fapta cea rea] cu cea 
care este mai bună şi iată-l pe cel care a fost între tine şi el duşmănie, ca şi cum ar fi un 
prieten apropiat.” [Coran, 41:34] 

    

21. Musulmanului i se cere să nu îşi piardă speranţa niciodată 
  

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost un 
exemplu pentru întreaga omenire şi lui îi plăceau bunătatea şi optimismul şi îi displăceau 
răutatea şi pesimismul. Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Pesimismul este o trăsătură a unui caracter rău...” (Ahmad) 
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22.  Credinciosului îi este interzis să se folosească de suspiciuni şi să îi iscodească 
pe fraţii săi musulmani 

  
Cel care gândeşte rău despre cei din jurul său nu face altceva decât să îşi facă numai 

griji şi acest lucru îl va face urât de către ceilalţi oameni. Allah Al-Wahid (Unicul) spune în 
Coranul cel Glorios: 

„O, voi, cei care credeţi! Feriţi-vă cu străşnicie de bănuieli, căci unele bănuieli 
sunt păcat! Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii! Oare voieşte vreunul dintre voi 
să mănânce carnea fratelui său mort? [Nu!] Voi aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică de 
Allah, fiindcă Allah este At-Tawwab, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 49:12]  

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

„Nu desfaceţi legăturile dintre voi, nu vă întoarceţi spatele unul altuia, nu vă 
urâţi unul pe altul, nu vă invidiaţi unul pe altul. Fiţi fraţi, aşa cum v-a poruncit Allah!” 
(Muslim) 

 

A gândi bine despre cei din jur 
 

În Islam, musulmanul trebuie să gândească numai de bine despre acţiunile fratelui 
său şi nu interpreteze faptele acestuia, oferindu-le alte semnificaţii decât cele reale. 

  

1. Musulmanul trebuie să uite trecutul, să se gândească la prezent şi să lase viitorul 
în Voia lui Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) 

El, Preaînaltul şi Preaslăvitul, spune în Coranul cel Glorios: 

„Înainte să zică un suflet: «Vai mie, pentru că nu am luat seama [la îndatoririle 
mele] faţă de Allah, fiindcă eu am fost printre batjocoritori.» ~ Sau să zică: «Dacă Allah 
m-ar fi călăuzit, aş fi fost printre cei evlavioşi!» ~ Sau să zică atunci când va vedea 
chinul: «O, dacă ar fi pentru mine întoarcere59, astfel încât să fiu eu printre făcătorii de 
bine.»” [Coran, 39:56-58]  

Trebuie să nu uităm că ceea ce a trecut nu mai poate fi reîntors, avem control numai 
asupra faptelor care se petrec în momentul prezent. Dacă ne gândim la acţiunile trecute, nu 
avem niciun beneficiu, deoarece astfel nu le vom aduce înapoi şi nici nu le putem schimba. 
De asemenea, gândurile despre viitor nu fac altceva decât să ne descurajeze şi să nu ne lase să 
realizăm într-un mod corespunzător acţiunile din prezent. 

 

2. Credinciosul este încurajat să dăruiască din ceea ce are şi să ofere ajutor pe 
Calea lui Allah  

                                                             
59 La viaţa pământească 
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Cu adevărat, fericirea stă în a dărui şi nu în a primi. Nu uita care sunt sentimentele în 
momentul în care faci un bine, în care oferi, spre exemplu, mâncare unei persoane flămânde 
sau haine celui care are nevoie de ele. Allah Al-Wahid (Unicul) spune în Coranul cel Nobil: 

„Să nu jure cei înzestraţi cu belşug şi cu bogăţie dintre voi că ei nu vor mai da 
[nimic] înapoi rudelor, sărmanilor şi celor care purced pe Calea lui Allah! Ci să ierte şi 
să miluiască60. Oare nu voiţi voi ca Allah să vă ierte şi vouă? Iar Allah este Al-Ghafur, 
Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător]61.” [Coran, 24:22]  

De asemenea, musulmanului i se cere să nu se laude cu ceea ce oferă din bunurile 
sale, deoarece aceasta nu face altceva decât să îi facă deşarte faptele bune şi să distrugă 
fericirea. Allah Al-Majid (Cel Glorios) spune în Coranul cel Sfânt: 

„O, voi cei care credeţi! Nu faceţi deşarte milosteniile voastre prin pomenirea lor 
şi prin necăjire, ca acela care cheltuieşte din averea lui de ochii lumii, fără să creadă în 
Allah şi în Ziua de Apoi, căci pilda lui este ca pilda unei stânci acoperite de colb peste 
care vine o ploaie abundentă şi o lasă goală. Ei nu au niciun folos din ceea ce au 
dobândit. Allah nu-i călăuzeşte pe cei necredincioşi.” [Coran, 2:264]  

Dacă nu ai nimic ce poate fi dăruit, atunci fii blând în vorbirea ta şi zâmbeşte, iar 
aceasta este cu siguranţă mai bine decât să te lauzi cu ceea ce ai oferit pe Calea lui Allah. În 
Coranul cel Glorios găsim: 

„O vorbă cuviincioasă şi de iertare este mai bună decât milostenie după care 
urmează necăjirea. Iar Allah este Al-Ghaniyy, Al-Halim [Înstărit Îndeajuns şi Blând].” 
[Coran, 2:263]  

Musulmanul trebuie să fie întotdeauna un factor pozitiv în societate, urmând 
întotdeauna Cuvântul lui Allah Al-Hayy (Cel Veşnic Viu). De aceea, credinciosul trebuie să 
iubească binele pentru alţii şi să urască răul, după cum găsim în Coranul cel Sfânt: 

„Cât despre aceia care, înainte de ei, s-au statornicit în Casă62 şi în credinţă şi i-
au iubit pe aceia care s-au dus în pribegie la ei, nu au avut în piepturile lor nicio 
supărare pentru ceea ce li s-a dat lor, ci i-au preferat pe ei lor înşişi, chiar dacă ei erau 
în nevoie. Iar aceia care se feresc de zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care 
izbândesc.” [Coran, 59:9] 

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

 „Niciunul dintre voi nu crede cu adevărat, până ce nu iubeşte pentru fratele său 
ceea ce iubeşte pentru el.” (Bukhari şi Muslim) 

 
3. Musulmanul trebuie să îi încurajeze pe oameni în facerea de fapte bune şi să îi 

oprească de la facerea de fapte rele, pentru ca aceştia să poată trăi o viaţă fericită 
Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune în Coranul cel Glorios: 

„Să se facă din voi o comunitate care să cheme la tot ceea ce este bun, să 
poruncească ceea ce este drept [ma'ruf]63 şi să oprească de la ceea ce este nedrept 
[munkar]64. Aceștia sunt cei care izbândesc.” [Coran, 3:104]  

                                                             
60 Pe cei care le-au pricinuit lor rău 
61 Procedaţi cu ei aşa cum aţi voi să procedeze Allah cu voi 
62 În Medina. 
63 Recunoscut de toată lumea ca fiind drept sau bun. 
64 Necunoscut şi respins, considerându-l ca fiind rău de către toată lumea. 



Cheia fericirii 
 

40 
 

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

„«Islamul este Nasiha65» Companionii au întrebat: «O Profet al lui Allah! Pentru 
cine?» Mesagerul lui Allah  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  
«Pentru Allah, pentru Cartea Sa, pentru Profetul Său, pentru conducătorii musulmani 
şi pentru comunitatea musulmană, în general.»”  (Muslim) 

  

4. Credinciosul îi ajută pe cei care sunt nevoiaşi şi oferă din propria avere drept 
milostenie  

Allah Al-Wahid (Unicul) spune în Coranul cel Sfânt: 

„Şi aceia care sunt statornici în căutarea chipului66 Domnului lor şi împlinesc 
Rugăciunea [As-Salat] şi fac milostenie într-ascuns şi pe faţă din ceea ce Noi le-am 
dăruit şi resping răul prin bine, aceia vor avea parte de răsplata Casei [Veşnice]67.” 
[Coran, 13:22]  

 
5. Musulmanul trebuie să mijlocească în favoarea altora şi să se folosească de toate 

mijloacele pentru a îi ajuta pe alţii  
Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune: 

„Cel care face o bună mijlocire [într-o chestiune] va avea şi el o parte din ea, iar 
cel care face o rea mijlocire, asemenea va avea parte din răspunderea [pentru ea], căci 
Allah este Al-Muqit [Cel cu putere peste toate]” [Coran, 4:85] 

De fiecare dată când cineva venea la Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), cerându-i un anumit lucru, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) obişnuia să spună: 

 „Cel care în ajută pe fratele său atunci când este în nevoie, Allah va fi acolo 
când el va fi în nevoie.” (Muslim) 

 

6. Credinciosul trebuie să fie bun faţă de toată lumea şi să răspândească bunătatea 
sub orice formă.  

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

„Cei mai buni oameni în faţa lui Allah sunt aceia care aduc cele mai multe 
beneficii altora. Cele mai bune fapte în Faţa lui Allah sunt cele care aduc bucurie altui 
musulman, îi aduc un anumit sprijin, îi plăteşte o datorie sau potoleşte foamea altuia. Să 
merg cu un musulman pentru a-l ajuta cu nevoile sale îmi este mai drag mie decât să mă 
izolez pentru adorare într-o moschee timp de o lună. Oricui se abţine la mânie, Allah îi 
va ţine secretele ascunse. Oricui se opreşte atunci când se poate răzbuna, Allah îi va 
umple inima cu plăcere în Ziua Judecăţii. Oricui merge cu fratele lui musulman să îşi 
împlinească nevoile, până când acesta o face, Allah îi va face picioarele lui ferme în ziua 
în care picioarele oamenilor alunecă. Cu adevărat, relele maniere strică faptele unei 
persoane, aşa cum oţetul strică mierea.” (Tabarani) 

                                                             
65 Nasiha, în limba arabă, are două sensuri: 1. de îndrumare, sfat; 2. lucru pur, care nu poate fi 

schimbat, care nu poate fi falsificat.  
66 Iubirii, Harului lui Allah 
67 Paradisul 
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Atunci când musulmanul reuşeşte să ducă mai departe Mesajul Islamului, acesta nu 
poate simţi altceva decât fericire. De asemenea, atunci când cineva reuşeşte să îl oprească pe 
fratele său de la facerea unei fapte despre care ştie că îl poate conduce în Focul Iadului, acesta 
nu poate să se simtă decât minunat. Este cunoscută povestea unuia dintre companionii 
Profetului (Allah să fie mulţumit de el!), care i-a spus astfel lui Rustum, împăratul Imperiului 
Persan, atunci când a fost întrebat pentru ce a călcat pe pământurile sale: 

„Am venit să îi eliberăm pe oameni de sub stăpânirea omului, astfel încât ei să îl 
adore pe Creatorul acestei lumi. Am venit să îi eliberăm pe oameni de la restricţiile şi 
limitările vieţii lumeşti, pentru a înţelege că singura care contează este Viaţa de Apoi. Am 
venit să vă eliberăm de sub dominaţia falselor credinţe şi să vă aducem la dreptatea 
Islamului.” 

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a spus în Coranul cel Nobil: 

„Şi luptaţi împotriva lor până ce nu va mai fi ispită şi până ce religia va fi în 
întregime pentru Allah68! Iar de se vor opri, Allah este Al-Basir [Cel care Vede Bine] 
ceea ce fac ei.” [Coran, 8:39]  

Oferirea pe Calea lui Allah nu se face doar de la musulmani către alţi musulmani, ci şi 
către nemusulmani, urmând exemplul Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!). Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că niciodată nu l-a 
văzut pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) primind 
lucruri, el doar dăruia. De asemenea, un bărbat care a acceptat Islamul a mers înapoi la 
comunitatea sa şi i-a spus: 

„O, voi oameni! Acceptaţi Islamul, căci cu adevărat Mohammed oferă din bogăţia sa 
ca şi când nu ar avea teamă de sărăcie.” (Ibn Khuzaimah) 

 
Tipurile de frică şi paşii pentru vindecarea 

lor 
 

În Islam, frica şi grijile au propriile tratamente şi modalităţi de vindecare. Pentru 
toate acestea trebuie găsit cel mai bun mod de a compensa frica de anumite lucruri cu alte 
lucruri, mult mai importante. Sunt mai multe tipuri de frică şi vom vorbi despre ele în 
rândurile care urmează. 

 

a. Frica de a nu avea suficientă hrană  
Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune în Coranul cel Sfânt: 

„Şi în cer69 se află înzestrarea voastră şi ceea ce vi se făgăduieşte70.” [Coran, 
51:22]  

Cu adevărat, în Ceruri se află adevăratele provizii şi îndestularea omului: spre 
exemplu, de acolo provine ploaia, care face ca întreaga vegetaţie să crească. Oamenii sunt cei 

                                                             
68 Şi va crede toată lumea în Allah 
69 În ploaia coborâtă de cer 
70 Pedeapsa care vi s-a promis 
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care beneficiază de toate acestea, iar Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) întotdeauna îşi ţine 
promisiunile făcute, mai ales cea referitoare la oferirea de provizii de ajuns pentru întreaga 
umanitate, după cum găsim în Coranul cel Glorios: 

„Şi nu este vieţuitoare pe Pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah...” 
[Coran, 11:6]  

Indiferent cât de slabă este o fiinţă, Allah Al-Wahid (Unicul) este cel care îi asigură 
hrana în orice situaţie, după cum ne spune în Coranul cel Nobil: 

„Şi câte vietăţi sunt care nu poartă hrana lor71! Allah le hrăneşte [şi vă hrăneşte] 
şi pe voi! El este As-Sami', Al-'Alim [Cel care Aude Totul şi Atoateştiutor].” [Coran, 
29:60]  

Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) i s-a adresat lui Mariam (Maria – Allah să fie 
mulţumit de ea!) atunci când ea se afla într-o stare de slăbiciune: 

„Şi scutură spre tine trunchiul de curmal, căci el va lăsa să cadă lângă tine 
curmale proaspete coapte!” [Coran, 19:25]  

Astfel, putem observa Grija pe care Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) o arată robilor săi 
dreptcredincioşi, pentru că El, Preaînaltul şi Preaslăvitul, i-a asigurat Mariei (Allah să fie 
mulţumit de ea!) curmale proaspete, pe care le putea obţine foarte uşor, doar scuturând 
copacul, ca o îndurare deosebită de la Allah. 

De asemenea, Allah Al-Wahid (Unicul) asigură hrana tuturor animalelor, care găsesc 
cu uşurinţă mijloace de trai oriunde s-ar afla. Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit 
de el!) a relatat: 

„L-am auzit pe Trimisul lui Allah spunând: «Dacă aţi avea încredere cu adevărat în 
Allah, El v-ar asigura hrana aşa cum asigură hrana păsărilor, care dimineaţa se trezesc 
flămânde şi seara se întorc cu stomacul plin.»” (Tirmidhi) 

Cu toate acestea, multe persoane tind să înţeleagă greşit acest ajutor pe care Allah Al-
Muta'ali (Preaînaltul) îl oferă robilor Săi. El, Preaînaltul şi Preaslăvitul, face cum este cel mai 
bine pentru om, dar şi acesta trebuie să se ajute, după cum Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, atunci când un om l-a întrebat: 

„«Trebuie să îmi leg cămila şi să mă încred în Allah sau să îmi las cămila liberă şi să 
mă încred în Allah?»Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: 
«Leag-o şi încrede-te în Allah.»” (Tirmidhi) 

Câteodată, oamenii uită acest lucru şi aşteaptă ca hrana să apar în mod miraculos, de 
niciunde. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă unul dintre voi vinde lemne pentru foc, aceasta este mult mai bine pentru 
voi decât să cerşiţi.” (Bukhari) 

Astfel, înţelegem că trebuie să ne străduim pentru a obţine ceea ce Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul) a pus deoparte pentru noi şi nimeni nu trebuie să se teamă că nu va avea hrană 
sau că altcineva poate lua în stăpânire ceea ce a fost scris pentru el: 

„Spune: «Dacă voi aţi avea visteriile îndurării Domnului meu, voi le-aţi păstra de 
frică să nu le cheltuiţi, căci omul este zgârcit!»” [Coran, 17:100] 

  

                                                             
71 Din cauză că ele sunt prea slabe, nu-şi pot căra şi depozita hrana 
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b. Teama de lucrurile rele, aşa cum sunt boala sau calamităţile care i se pot 
întâmpla unei persoane  

Oricât demult s-ar îngrijora o persoană, aceasta nu poate schimba în niciun fel situaţia 
care se petrece. Mai mult decât atât, prin aceasta, ea poate să îşi înrăutăţească situaţia, după 
cum spune Allah Al-Wahid (Unicul) în Coranul cel Glorios: 

„Şi dacă Allah te atinge cu un rău, [să ştii că] nu este cine să-l îndepărteze decât 
numai El! Iar dacă El îţi voieşte un bine, nu este nimeni care să poată respinge harul 
Său. El îi atinge cu aceasta pe cei pe care voieşte El dintre robii Săi, iar El este Al-
Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].” [Coran, 10:107]  

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

„Cu adevărat, uimitoare sunt acţiunile credinciosului, care ştie că orice i s-ar 
întâmpla aceasta este cel mai bine pentru el. Atunci când este binecuvântat cu un bine, 
el va fi mulţumitor faţă de Allah, iar aceasta va fi bine pentru el; iar dacă ceva rău i se 
întâmplă lui, el rămâne răbdător şi aceasta este bine pentru el.” (Muslim) 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a cerut să 
acceptăm toate acţiunile rele care apar în viaţa noastră şi să încercăm să facem totul să pară 
mult mai uşor. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a rămas răbdător chiar şi 
atunci când a pierdut persoane apropiate: 

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se afla la 
căpătâiul fiului său atunci când acesta trăgea să moară. Ochii copilului păreau ca de gheaţă şi, 
văzând aceasta, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a lăcrimat. Unul 
dintre oamenii aflaţi acolo l-a întrebat: «O, Mesager al lui Allah, ce sunt acestea?» Profetul 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Aceasta este Mila pe care Allah 
Preaînaltul a pus-o în sufletul robilor Săi. Cu adevărat, Allah are Milă de cei care sunt 
miloşi faţă de alţii.»” (Bukhari) 

Răbdarea este o obligaţie a fiecărui musulman, iar atunci când se îmbolnăveşte, 
credinciosul are datoria de a căuta şi vindecarea pentru acea boală, făcând aceasta prin 
mijloace permise, după cum ne-a spus Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!): 

„Cu adevărat, Allah a creat boala aşa cum a creat şi leacul. Pentru fiecare boală 
există un leac, dar nu căutaţi leacul în cele interzise.” (Abu Dawud) 

 

c. Frica de moarte  
Aceasta nu ar trebui să existe, deoarece este o experienţă pe care fiecare fiinţă o va 

testa, după cum ne spune Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) în Coranul cel Glorios: 

„Toţi cei care sunt pe Pământ vor pieri.” [Coran, 55:26]  
Nimeni nu poate scăpa de moarte: 

„Spune: «Moartea de care fugiţi vă va ajunge pe voi! Apoi veţi fi aduşi la Cel 
care le cunoaşte atât pe cele nevăzute, cât şi pe cele văzute şi care vă va vesti vouă ceea 
ce aţi săvârşit72.»” [Coran, 62:8]  

                                                             
72 Faptele bune şi rele pe care le-aţi săvârşit şi vă va răsplăti după ele 
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Credinciosul trebuie să fie interesat de ceea ce vine după moarte şi nu de moarte în 
sine. A încerca să lupţi sau să opreşti moartea este în zadar, după cum ni se spune în Coranul 
cel Sfânt: 

„Pentru fiecare comunitate este un soroc73. Când soseşte sorocul lor, ele nu pot 
nici să-l întârzie cu un ceas şi nici nu-l pot grăbi.” [Coran, 7:34]  

Cel care se teme de moarte fie are o credinţă slabă, fie nu are credinţă deloc. Când 
cineva crede în Ziua Judecăţii, nu se va îngrijora cu privire la moarte şi va încerca să să îşi 
îmbunătăţească situaţia pentru Viaţa de Apoi, astfel, devenind un membru mai bun al 
societăţii în care trăieşte. Acesta nu se va întrista din cauza unor oportunităţi pe care le-a ratat 
şi nici de opresiunea la care este supus, pentru că ştie că toate vor fi aduse în faţa 
Judecătorului Suprem, în Ziua Judecăţii. 

 
 Gânduri finale –  Concluzii 

 

După această scurtă prezentare a Islamului, dacă cineva m-ar întreba dacă sunt 
convins de veridicitatea Islamului, aş răspunde afirmativ. Care este motivul?! Am reuşit să 
găsesc răspunsuri la toate întrebările care au luat naştere în mintea mea. Nu pot observa nimic 
ilogic şi, de asemenea, mă simt liniştit şi fericit cu credinţa mea, care include credinţa în 
Allah Al-Wahid (Unicul), a face numai lucrurile care îmi sunt permise ca musulman şi a mă 
abţine de la acele lucruri care îi sunt interzise credinciosului. Prin intermediul acestei 
frumoase religii, pot să mă bucur de toate drepturile şi, de asemenea, pot observa că şi 
drepturile celor din jurul meu sunt respectate. De asemenea, pot observa că, prin Islam, Allah 
Al-'Aziz (Cel Atotputernic) mi-a cerut să fac numai bine, să am cel mai bun comportament şi 
să las deoparte toate acţiunile ruşinoase.  

Ştiţi ce este credinţa cea adevărată? Aceasta poate fi înţeleasă doar prin Islam. Sunt 
sigur că mulţi vor spune: „Normal, eşti musulman şi încerci să îţi faci cunoscută religia.” 
Însă, dacă vă voi spune că această religie se potriveşte atât musulmanilor, cât şi 
nemusulmanilor, ce îmi veţi mai zice apoi? Se ştie că sunt mulţi scriitori aparţinând lumii 
occidentale care au observat frumuseţea Islamului şi au scris cu dreptate despre această 
religie. 

Maurice Gaudefroy a spus: 
„Mohammed a fost un Profet şi nu un teolog, lucru atât de evident încât nu ai cum să 

nu recunoşti cest lucru. Bărbaţii care l-au înconjurat şi care au constituit elita comunităţii de 
început a musulmanilor erau fericiţi să se supună legii pe care el a adus-o în numele lui 
Allah şi să urmeze învăţăturile şi exemplul său.” 

Washinghton Irving, scriitor european faimos, a spus: 

„Triumful său militar (al lui Mohammed) nu a fost înconjurat de glorie aşa cum s-ar 
fi întâmplat dacă lupta s-ar fi dat pe fondul unor dorinţe egoiste. În timpul în care el se 
bucura de cea mai mare putere, se comporta în acelaşi fel modest şi simplu ca şi în timpurile 

                                                             
73 Un termen prestabilit la care pedeapsa se abate asupra ei 
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în care era privit ca fiind ostil. Mai mult decât atunci, când intra într-o cameră, nu cerea să i 
se arate un respect mai mare decât le era arătat celorlalţi care intrau.”74 

Edmund Burke a spus: 

„Legislaţia Islamică, ce este egală pentru toţi oamenii, de la stăpân şi până la supus, 
de la cel bogat la cel sărac, este o lege ce se întrepătrunde cu cel mai înţelept sistem, cel mai 
plin de învăţături şi cu cea mai luminată jurisprudenţă din întreaga lume.”75  

G. Margoliouth a spus: 

„Cu siguranţă, Coranul ocupă unul dintre locurile cele mai importante printre cărţile 
religioase ale lumii...” 

Acum, ca să fiu sincer, nu înţeleg motivul pentru care nu ai vrea să alegi Islamul ca şi 
credinţă a ta? Pentru că acesta cheamă la credinţa într-un Dumnezeu Unic? Pentru că această 
religie cere să te supui lui Allah Singur? Pentru că Islamul le cere oamenilor să se supună 
unui sistem etic de legi? Pentru că acesta le cere oamenilor să fie drepţi şi să evite 
nedreptatea? Pentru că toţi oamenii sunt consideraţi egali în faţa lui Allah Al-'Alaa 
(Preaînaltul)? Pentru că oamenilor le vor fi respectate drepturile, iar ei, la rândul lor, vor 
respecta drepturile celor din jurul lor? 

Din moment ce Islamul, care a apărut acum aproximativ 1400 de ani în urmă, a reuşit 
să adune un număr atât de mare de credincioşi, care este în continuă creştere, atunci oricine 
citeşte despre această religie, uită de preconcepţii şi, având o minte deschisă, vei fi cu 
siguranţă convins şi vei accepta Islamul ca mod de viaţă, iar cine nu va face aceasta, cel puţin 
nu va mai privi spre această religie cu sentimente profunde de ură. 

Observaţi situaţia zilelor noastre, cu toate opresiunile şi presiunile care se exercită 
asupra musulmanilor din întreaga lume, însă, aceste fapte nu au scăzut în niciun fel credinţa 
musulmanilor. Spre exemplu, în URSS, musulmanii au fost asupriţi pentru mai bine de 
şaptezeci de ani, moscheile au fost distruse şi numele schimbate şi au fost împiedicaţi de la a 
îşi practica religia, însă, aceasta nu i-a oprit în niciun fel de a avea o credinţă şi mai puternică. 
Ce demonstrează aceasta? Nu semnifică aceasta faptul că musulmanii sunt mulţumiţi, fericiţi 
şi fermi în credinţa lor?! 

Cel care este drept şi caută să găsească adevărul, nu poate găsi nimic ciudat în 
învăţăturile Islamului. Acesta nu face altceva decât să îndemne oamenii la facerea de fapte 
bune, să devină mai buni şi să se dezvolte în plan personal. Aşadar, întrebaţi-vă de ce Islamul 
este atacat zilnic prin intermediul mass-mediei? Se spune astfel: „Omul este împotrivă la tot 
ceea ce nu cunoaşte.”, de aceea, învăţaţi despre Islam şi încercaţi să îi învăţaţi şi pe cei care 
nu cunosc nimic despre această religie, astfel încât, prin Voia lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul), 
să devină dintre musulmani. 

 

 

 
                                                             
74 Enciclopedia despre Sirah (Viaţa Profetului Mohammed – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) de Afzal-Rahman. 
75 Idem 28. 
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Paşi pentru acceptarea adevărului 
 

Primul pas pentru acceptarea adevărului este acela de a asculta în mod obiectiv 
ceea ce s-a spus despre acesta. De aceea, cereţi adevărul lui Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) 
pentru a vă ghida. Atunci când El, preaînaltul şi Preaslăvitul,va vedea dorinţa ta de a găsi 
adevărul, te va ghida, după cum spune: 

„Şi Domnul vostru zice: «Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde! Aceia care, din 
prea multă trufie, refuză să Mă adore, vor intra în Gheena umiliţi».” [Coran, 40:60]  

Întrebaţi-vă de ce atât de multe persoane înţelepte, scriitori, învăţaţi şi filosofi au 
acceptat Islamul ca mod de viaţă? Motivul este cu adevărat simplu: atunci când au observat 
integritatea şi frumuseţea Islamului când au citit despre această religie şi când au judecat 
singuri, fără a fi influenţaţi de opinia mass-mediei, au luat decizia de a accepta Islamul ca 
mod de viaţă, pentru ca apoi să guste adevărata fericire a acestei vieţi.  

Alte persoane au citit despre Islam, au înţeles şi au cunoscut adevărul, însă nu l-au 
acceptat ca propria credinţă, însă au ales să vorbească cu dreptate despre Coranul cel Glorios 
şi credinţa Islamică. Astfel, Thomas Carlyle, este un exemplu în acest sens, iar el a spus: 

„Cum poate un om fals (cum spuneţi că este Mohammed) să construiască o religie, 
când acesta nu este în stare să construiască nici măcar o casă?! Dacă acesta nu cunoaşte 
proprietăţile mortarului, ale lutului şi a tuturor lucrurilor cu care trebuie să lucreze, el nu va 
putea să realizeze o casă, ci doar o grămadă de praf. În acest fel, aceasta nu ar putea să 
reziste timp de secole, să adune atâţia oameni; aceasta s-ar dărâma imediat. Omul trebuie să 
se supună legilor naturale, trebuie să fie în comuniune cu natura şi cu adevărul tuturor 
lucrurilor, astfel încât şi natura să îi răspundă lui. Plăcerile acestei lumi sunt amăgitoare. O, 
voi lideri ai acestei lumi, nu prosperaţi prin intermediul înşelătoriilor, deoarece acestea sunt 
asemeni unei bancnote false: au valoare doar în ochii celor care amăgesc...”76 

Faimosul scriitor şi critic literar, George Bernard Show, a spus: 

„Am apreciat întotdeauna religia lui Mohammed la cel mai înalt nivel datorită 
vitalităţii sale extraordinare. Aceasta este singura religie care are capacitatea de a asimila 
fazele schimbătoare ale existenţei, ceea ce o transformă într-o religie fără vârstă: am 
profetizat că aceasta va fi acceptată şi mâine la fel cum este acceptată şi acum în Europa 
zilelor noastre. Clericii medievali, din cauza ignoranţei sau a bigotismului77, au colorat 
religia lui Mohammed în cele mai întunecate culori. De fapt, ei au fost învăţaţi să îl urască 
atât pe omul Mohammed, cât şi religia acestuia. Pentru ei, Mohammed a fost un Antichrist. 
Am citit despre viaţa lui, a acestui minunat om, şi, departe de a fi numit un Antichrist, el 
trebuie considerat a fi salvatorul întregii umanităţi.”78 

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în Coranul cel Glorios: 

„Tu, [Mohammed], nu călăuzeşti pe cine-ţi place, ci Allah călăuzeşte pe cine 
voieşte şi El îi cunoaşte mai bine pe cei ce se lasă călăuziţi.” [Coran, 28:56]  

                                                             
76 Eroi, faptele eroice şi istoria acestora 
77 Comportament habotnic, fanatic 
78 Enciclopedia despre Sirah (Viaţa Profetului Mohammed – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) de Afzal-Rahman 
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Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Fiecare dintre voi este ţinut în pântecele mamei sale pentru primele patruzeci 
de zile, apoi el devine un cheag de sânge pentru alte patruzeci de zile şi, apoi, o bucată 
de carne pentru alte patruzeci de zile. Apoi, Allah trimite un Înger să scrie patru 
lucruri: el scrie faptele sale, momentul morţii sale, mijloacele sale de trai şi dacă el va fi 
nefericit sau binecuvântat (în religie). Apoi, sufletul este suflat în corpul său. Astfel, un 
om poate face fapte caracteristice oamenilor Iadului atât de mult, încât nu există decât o 
distanţă de un cot între el şi Iad, însă ceea ce a fost scris (de către Înger) îl depărtează de 
aceasta şi, astfel, el începe să facă fapte caracteristice oamenilor Paradisului şi intră în 
Paradis.” (Bukhari) 

Mulţi dintre orientaliştii care au dorit să studieze Islamul tocmai pentru a îl putea 
ataca, au sfârşit prin a îl accepta. Deborah Potter, jurnalistă americană, a spus: 

„Islamul, care este cu adevărat Legea lui Dumnezeu, se regăseşte în mod evident în 
mediul care ne înconjoară. Munţii, oceanele, planetele şi stelele se mişcă la porunca lui 
Dumnezeu. Toate acestea se supun poruncii lui Dumnezeu, Creatorul lor, şi sunt asemeni 
personajelor dintr-o poveste, şi lui Dumnezeu I se supun toate. Ele nu vorbesc şi nu 
acţionează în afara a ceea ce autorul lor a hotărât pentru ele. Astfel, fiecare atom din 
Univers, chiar şi obiectele lipsire de viaţă, se află în stare de supunere. De aceea, nici 
oamenii nu sunt excepţie de la această regulă, chiar dacă Dumnezeu le-a dat lor puterea de a 
alege. El se poate supune poruncii lui Dumnezeu sau poate părăsi toate Legile Divine şi 
propria religie, după cum doreşte. Din nefericire, de cele mai multe ori, aceştia aleg cea de a 
doua opţiune. Oamenii din Europa şi America îmbrăţişează Islamul într-un număr mare, 
deoarece sunt însetaţi după pace şi după sentimentul de securitate. Mai mult, chiar anumiţi 
clerici şi predicatori, care şi-au început munca din dorinţa de a distruge Islamul, au devenit 
musulmani şi aceasta pentru că adevărul este evident şi nimeni nu îl poate refuza.”79  

 

Îndoiala ce planează asupra Islamului şi răspunsul la aceasta 

Nu spuneţi:  „Dacă Islamul ar fi atât de minunat şi de măreţ precum spuneţi, atunci 
toţi musulmanii ar urma întocmai legile sale.” Puteţi gândi aceasta în urma unei experienţe 
nefericite petrecute cu un musulman, însă, ar trebui să vă gândiţi puţin: aţi întâmpinat aceleaşi 
probleme şi cu alţi musulmani, aţi intrat în contact cu aceştia astfel încât să puteţi plasa o 
întreagă comunitate într-un anumit stereotip?! Mulţi dintre musulmani aplică Legile Islamului 
aşa cum trebuie, iar alţii nu o fac, însă aceasta nu înseamnă că toţi musulmanii sunt răi; cei 
din urmă vor avea propria judecată de la Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic). Astfel, dacă am 
compara această situaţie cu existenţa semafoarelor, ştim că acestea au fost puse pentru a îi 
plasa pe oameni într-o manieră ordonată. Dacă o persoană alege să treacă pe culoarea roşie a 
semaforului, se ştie că aceasta se pune singură în pericol. Dacă vedem un singur om făcând 
acest lucru, putem spune despre toţi oamenii din acel loc că sunt infractori, că au încălcat 
legea? Chiar dacă cineva reuşeşte să repete acest fapt de mai multe ori, aceasta nu înseamnă 
că la un moment dat nu va fi observată şi nu va fi pedepsită pentru acţiunile sale. Acum, dacă 
ne întoarcem la musulmani, puteţi observa anumite persoane care nu aplică Legile Islamice 
aşa cum trebuie, aceasta nu înseamnă că toţi musulmanii sunt răi. Astfel, în termeni simpli, 
judecaţi Islamul după legile sale şi nu după acţiunile musulmanilor. 

                                                             
79 Ce se spune despre Islam de Imam Diin-Khalid. 
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Ştiu că alegerea Islamului este una dificilă, care cere o anumită doză de curaj. Îi cer 
lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) să vă ghideze şi să vă deschidă inimile către adevăr şi să vă 
facă să atingeţi fericirea supremă! Amin! 

 
 

 

 الحمد هللا رب العالمين
 وصلي اللهم على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين

 

Toată Lauda este numai a lui Allah Unicul, Stăpânul Lumilor şi fie ca 
toate binecuvântările lui Allah să fie asupra Profetului Său (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a familiei sale! 
 

Dacă doriţi mai multe informaţii despre Islam, puteţi vizita 
următoarele site-uri: 

 
http://www.thekeytoislam.com  

http://www.islamhouse.com  
www.sultan.org  

http://www.islamreligion.com  
http://www.islam-guide.com  

http://www.islamtomorrow.com  
http://www.islamqa.info  

http://www.womeninislam.ws  
http://www.1ststepsinislam.com  
http://www.chatislamonline.org  

http://islamweb.net/ 
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