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În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

﴾ „Noi îţi vom povesti cea mai frumoasă istorisire din ceea ce îţi revelăm
în această [parte] din Coran, chiar dacă ai fost înainte de ea printre cei
nepăsători.” ﴿
[Coran 12:3]

﴾ „Noi am trimis trimişi şi mai înainte de tine. Despre unii dintre ei ţi-am
povestit, iar despre alţii dintre ei nu ţi-am povestit. Şi nu i-a fost dat nici unui
trimis să vină cu un semn, decât cu îngăduinţa lui Allah. Când porunca lui Allah
va veni, se va judeca întru dreptate şi atunci vor pierde cei care spun minciuni.”﴿
[Coran 40:78]

﴾ „Noi îţi povestim ţie istoria lor cu adevărat. Ei au fost nişte tineri care au
crezut în Domnul lor, iar Noi le-am sporit buna lor călăuzire.” ﴿
[Coran 18:13]

﴾ „Şi în tot ce-ţi povestim ţie din veştile despre trimişi se află [pildă] cu care
Noi întărim inima ta. Şi prin acestea a venit la tine Adevărul, îndemnarea şi
reamintirea pentru dreptcredincioşi” ﴿
[Coran 11:120]

﴾ „În istoria lor a fost pildă pentru cei dăruiţi cu minte. El nu este o poveste
care să fie născocită, ci, dimpotrivă, este întărirea celor dinaintea lui şi tâlcuirea
tuturor lucrurilor, călăuză şi îndrumare pentru oamenii care cred!” ﴿
[Coran 12:111]

﴾ „Istoriseşte-le, dară, povestea; poate că ei vor cugeta!” ﴿
[Coran 7:176]
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Capitolul I

Povestea lui Adam şi Eva
Vom relata pentru început acele versete pe care Allah Preaînaltul le-a grăit
cu referire la începuturile rasei umane: povestea lui Adam şi Eva. Versetele ne
dezvăluie amănunte referitoare la prima creaţie şi la scopul existenţei umane.

﴾ „Şi când Stăpânul tău le-a zis îngerilor: „Voi să pun pe pământ un
înlocuitor [khalifa]”, i-au răspuns: „Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el
şi să pricinuiască vărsare de sânge, când noi Ţie îţi aducem slavă şi pe Tine Te
venerăm cu sfinţenie?”. Şi a zis: „Eu ştiu ceea ce voi nu ştiţi” ~ Şi l-a învăţat pe
Adam numele tuturor lucrurilor. Apoi le-a arătat îngerilor şi le-a zis: "Vestiţi-Mi
Mie numele acestora, dacă voi sunteţi întru dreptate!". ﴿
[Coran 2:30,31]

﴾ I-au răspuns ei: “Mărire Ţie! Nu avem ştire decât de ceea ce Tu ne-ai
învăţat, căci Tu eşti Atoateştiutor [şi] Înţelept” ~ Şi i-a zis El: „O, Adam,
vesteşte-le numele lor!” Şi după ce le-a vestit numele lor, le-a zis: „Nu v-am spus
că Eu le ştiu pe cele tainice din ceruri şi de pe pământ, după cum ştiu ceea ce
dezvăluiţi şi ceea ce ascundeţi?” ~ Şi atunci când am spus îngerilor:
“Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!” Şi s-au prosternat ei, în afară de Iblis, care
nu a voit, ci s-a semeţit şi a rămas printre cei necredincioşi.” ﴿
[Coran 2:32-34]

﴾ Şi zis-am Noi: „O, Adam, sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta în această
grădină! Mâncaţi din ea pe îndestulate, ori de unde voiţi, dar să nu vă apropiaţi
de acest pom, pentru ca să nu fiţi dintre cei nedrepţi!” ~ Şeitan i-a ademenit [să
mănânce] din el şi i-a scos pe ei de unde se aflau. Şi le-am zis lor: “Coborâţi şi
duşmani vă veţi fi unul altuia! Şi veţi avea pe pământ un sălaş şi cele
trebuincioase până la un timp!” ~ Adam a primit de la Domnul său cuvinte [cu
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care să se roage] şi [El] l-a iertat, căci El este Iertător, Îndurător. ﴿
[Coran 2:35-37]

﴾ Am zis: „Coborâţi [din Rai] cu toţii şi când va veni pentru voi de la mine o
Călăuzire, cei care vor urma Călăuzirea Mea nu vor avea a se teme şi nici nu se
vor întrista. ~ Iar aceia care nu cred şi iau semnele Noastre drept minciuni, aceia
fi-vor părtaşii Focului şi în el veşnic se vor afla". ﴿
[Coran 2:38,39]
Allah Preaînaltul a grăit:

﴾ „Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din
lut şi apoi i-a zis lui "Fii" şi el a fost.” ﴿
[Coran 3:59]
Şi El a grăit în Surat An-Nisa:
﴾ „O, voi, oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o
singură fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei şi care a răspândit din cele
două [fiinţe] mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică de Allah în numele căruia vă
conjuraţi [unii pe alţii] şi [fiţi cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah
este Veghetor peste voi!” ﴿
[Coran 4:1]
De asemenea Allah a grăit:

﴾ „El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet şi din el a făcut-o şi pe
perechea lui, lângă care el să poată găsi linişte. Şi când el s-a împreunat cu ea,
a purtat ea o sarcină uşoară şi putea umbla cu ea. Dar când s-a simţit mai grea,
au strigat ei amândoi [rugându-se] către Allah, Domnul lor: "De ne vei dărui un
[copil] bun, vom fi noi dintre cei mulţumitori!".” ﴿
[Coran 7:189]

9

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

Şi El a grăit:

﴾ „Noi v-am creat şi v-am dat chip şi le-am zis apoi îngerilor: "Prosternaţivă înaintea lui Adam!" Şi s-au prosternat ei, afară de Iblis, care nu a fost printre
cei care s-au prosternat. ~ L-a întrebat: "Ce te-a oprit să te prosternezi, când
ţi-am poruncit?" A răspuns: "Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai făcut din
foc, iar pe el l-ai făcut din lut!" ~ A grăit [Allah]: “Coboară de aici, ca să nu te mai
arăţi semeţ aici! Deci ieşi afară şi tu vei fi dintre cei vrednici de dispreţ!”. ﴿
[Coran 7:11-13]

﴾ „A răspuns: "Dă-mi un răgaz până în Ziua când vor fi înviaţi [din morţi]!”
~ A grăit [Allah]: "Vei fi dintre aceia cărora li se va da păsuire!" ~ A zis [Iblis]:
Pentru că m-ai ademenit, îi voi pândi pe ei pe drumul Tău cel drept ~ Şi îi voi
împresura în valuri, din faţă şi din spatele lor, de la dreapta şi de la stânga lor, şi
nu-i vei afla pe cei mai mulţi dintre ei mulţumitori” ~ A grăit [Allah]: "Ieşi de aici,
dispreţuit şi alungat! Cât despre aceia dintre ei care te vor urma, voi umple
Gheena cu voi toţi!” ﴿
[Coran 7:14-18]

﴾ „Iar tu, o, Adam! Sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta în Rai! Mâncaţi voi
ori de unde voiţi, însă nu vă apropiaţi de acest pom, căci altfel veţi fi dintre cei
nelegiuiţi!" ~ Dar Şeitan i-a ispitit, voind să le arate goliciunile care le fuseseră
ascunse, zicând: “Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom decât pentru ca voi
să nu deveniţi îngeri şi să nu fiţi nemuritori!” ~ Şi el s-a juruit lor: "Eu sunt pentru
voi un bun sfătuitor!" ﴿
[Coran 7:19-21]

﴾ „Aşadar, el i-a înşelat prin amăgire. Şi când ei au gustat din acel pom, li
s-au descoperit goliciunile lor şi au început să-şi pună peste ele frunze din
Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: "Oare nu v-am oprit Eu de la
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acest pom şi nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă duşman mărturisit?" ~ Şi
au răspuns ei: "Doamne, am fost nedrepţi cu sufletele noastre şi dacă nu ne ierţi
şi nu Te înduri de noi, vom fi printre cei pierduţi" ~ Le-a spus [Allah]: Coborâţi! Vă
veţi fi duşmani unul altuia şi pe pământ veţi avea sălaş şi plăcere până la un
timp!" ~Apoi [a mai] grăit: "Pe el veţi trăi, pe el veţi muri şi din el veţi fi voi scoşi! ﴿
[Coran 7:22-25]
Iar în alte versete a grăit:

﴾ „Noi l-am făcut pe om din lut tare, provenit dintr-un nămol moale, ~ Iar pe
djinn l-am făcut şi mai înainte, din focul fierbinte. ~ Şi [adu-ţi aminte] când a zis
Domnul tău îngerilor: „Eu am să fac un om din lut tare, provenit dintr-un nămol
moale, ~ Iar când îl voi face şi voi sufla în el din duhul Meu, voi să cădeţi
dinaintea lui, prosternându-vă!” ~ Şi s-au prosternat toţi îngerii laolaltă,” ﴿
[Coran 15:26-30]

﴾ „Afară de Iblis, care s-a împotrivit să fie împreună cu cei ce s-au
prosternat. ~ Atunci a zis: „O, Iblis! De ce nu eşti tu împreună cu cei care se
prosternează?” ~ I-a răspuns: „Eu nu mă voi prosterna dinaintea unui om pe care
l-ai făcut din lut tare, provenind dintr-un nămol moale!” ~ A zis: „Ieşi din el şi vei fi
tu izgonit! ~ Şi blestemul [să fie] asupra ta până în Ziua Judecăţii” ~ Dar el a zis:
„Doamne, dă-mi mie păsuire până în ziua în care ei vor fi înviaţi!” ﴿
[Coran 15:31-36]
Allah de asemenea a grăit:

﴾ „Şi când Noi le-am zis îngerilor: “Prosternaţi-vă înaintea lui Adam”, s-au
prosternat ei, afară de Iblis, care a zis: “Să mă prosternez eu dinaintea aceluia
pe care L-ai creat din lut?”” ﴿
[Coran 17:61]
Şi El a grăit:
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﴾ „Şi când Noi le-am spus îngerilor: "Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!",
s-au prosternat ei, afară de Iblis care era dintre djinni şi nu s-a supus poruncii
Domnului său. Îi luaţi voi pe el şi pe urmaşii lui drept ocrotitori în locul Meu, când
ei vă sunt vouă duşmani? Acesta este rău schimb pentru nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 18:50]
În Surat Ta-Ha, Allah a grăit:

﴾ „Noi am încheiat un legământ cu Adam mai înainte, însă el l-a uitat şi Noi
nu am aflat în el tărie. ~ Şi când Noi le-am zis îngerilor: „Prosternaţi-vă dinaintea
lui Adam!”, s-au prosternat ei, afară de Iblis, care s-a împotrivit. ~ Atunci am zis
Noi: „O, Adam, acesta vă este vrăjmaş ţie şi soaţei tale. [Fiţi cu grijă] să nu vă
scoată pe voi din Rai şi să fii tu nefericit! ~ El este pentru tine; pentru ca să nu-ţi
fie foame în el şi să nu fii gol, ~ Pentru ca să nu-ţi fie ţie sete în el şi să nu te
lovească dogoarea soarelui”.” ﴿
[Coran 20:115-119]

﴾ „Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: „O, Adam, vrei tu să-ţi arăt pomul
veşniciei şi împărăţia care nu piere?” ~ Şi au mâncat ei doi din el şi li s-a arătat
goliciunea lor şi au început să coasă, pentru a se acoperi, frunze din Rai. Adam
s-a revoltat, aşadar, împotriva Domnului său şi a ajuns în rătăcire. ~ Apoi l-a ales
pe el Domnul său, l-a iertat pe el şi l-a călăuzit.” ﴿
[Coran 20:120-122]

﴾ El a zis: „Coborâţi amândoi din el [din Paradis]! Vă veţi fi toţi duşmani
unul altuia! Apoi, dacă va mai veni la voi o călăuzire din partea Mea, acela care
va urma calea Mea cea dreaptă nu va rătăci şi nu va fi nefericit. ~ 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. ~ El va zice: „Doamne, de ce
m-ai adus pe mine orb, la adunare, după ce mai înainte am fost eu
bine-văzător?” ~ Îi va zice lui: „Aşa cum versetele Noastre au venit la tine, iar tu
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le-ai uitat, aşa şi tu eşti astăzi uitat!” ﴿
[Coran 20:123-126]
Aceasta a fost povestea lui Adam, relatată în diverse versete ale nobilului
Coran. Noi ne-am referit deja la toate acestea în Cartea noastră, Tefsir
(„Traducerea sensurilor Coranului”).
În această carte vom vorbi despre sensurile acestor versete, referindu-ne
şi la alte relatări (Hadisuri) spuse de profetul nostru Muhammed - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască.
Allah Preamăritul ne-a revelat că li s-a adresat îngerilor astfel: „Voi să pun
pe pământ un înlocuitor.” [2:30] Şi-a exprimat dorinţa Sa de a-l crea pe Adam şi
pe soaţa sa, din care se va naşte generaţie după generaţie, după cum a grăit
Allah într-un alt verset:

﴾ „El este acela care v-a făcut pe voi urmaşi pe pământ” ﴿
[Coran 6:165]
De asemenea, Allah a grăit:

﴾ „Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie, când Îl
cheamă, şi îndepărtează răul şi vă face pe voi urmaşi pe pământ? Oare există
altă divinitate alături de Allah? Numai rareori vă aduceţi voi aminte!” ﴿
[Coran 27:62]
Allah şi-a înştiinţat aşadar îngerii despre scopul creaţiei lui Adam şi Eva.
Îngerii au căutat să afle mai multe informaţii despre Înţelepciunea Divină a creării
lui Adam, dar nu în sensul de protest sau de înjosire a rasei umane, aşa cum ar
putea unii răstălmăci. Ei au spus: „Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el
şi să pricinuiască vărsare de sânge...?” [2:30]
Qatada a spus că îngerii ştiau că aşa se va întâmpla, căci observaseră
acest lucru la alte creaturi ce au trăit pe pământ înainte de Adam, şi anume
djinnii.
Abdullah bin Omar a zis: „Djinnii au trăit pe pământ cu aproximativ 2.000
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de ani înainte de Adam şi au „pricinuit vărsare de sânge”. Allah a trimis o ceată
de îngeri care i-a alungat pe insulele îndepărtate.”
În continuare, în versetul din Coran se spune: „noi Ţie Îţi aducem slavă şi
pe Tine Te venerăm cu sfinţenie” [2:30], ceea ce înseamnă că noi (n.t. îngerii)
întotdeauna te slăvim pe Tine şi nici unul dintre noi nu ţi-a arătat vreodată
nesupunere. Dacă prin crearea lui Adam şi a soaţei lui ai dorit ca ei să te
slăvească, atunci noi suntem aici. Fără încetare, zi şi noapte, te slăvim pe Tine.
Şi a zis: „Eu ştiu ceea ce voi nu ştiţi”, ceea ce înseamnă că numai la Allah
se află cea mai bună cunoaştere în legătură cu scopul creaţiei acestora despre
care ei nu aveau nici o ştiinţă. Şi vor fi profeţi, mesageri, drept-credincioşi, martiri
şi evlavioşi printre aceştia.
Apoi Allah Preaputernicul le-a explicat rangul lui Adam asupra îngerilor în
ceea ce priveşte cunoaşterea şi a zis: „Şi l-a învăţat pe Adam numele tuturor
lucrurilor” [2:31]
Ibn Abbas a zis: „Acestea sunt numele acelor obiecte prin intermediul
cărora oamenii recunosc lucrurile şi comunică, folosindu-le, în viaţa lor cotidiană,
indiferent dacă sunt mari sau mici, precum: făpturile umane, animalele,
pământul, terenurile, apele, munţii, cămila, măgarul şi altele asemănătoare
acestora.”
Mujahid a zis: „El l-a învăţat numele fiecărui fel de mâncare şi fiecărui vas.
L-a învăţat numele fiecărui animal, fiecărei păsări şi fiecărui lucru.” Astfel au spus
şi Sa’id bin Jubair, Qatada şi alţii.
Rabi’ a spus: „El i-a învăţat numele îngerilor.”
Totuşi, de preferat este opinia conform căreia Allah l-a învăţat numele
fiecărei creaţii şi a atribuţiei fiecăreia, indiferent dacă aceasta este cea mai mică
dintre lucruri sau cea mai mare, aşa cum a fost preluată de Ibn Abbas.
Anas bin Malik a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Cei credincioşi se vor strânge în Ziua Judecăţii şi vor spune:
«Dacă am putea căuta mijlocire la Allah!» Vor veni atunci la Adam şi vor spune:
«Tu eşti părintele omenirii. Allah cu Mâna Sa te-a creat pe tine şi apoi le-a cerut
îngerilor să se prosterneze înaintea ta şi te-a învăţat numele fiecărui
lucru...».” (convenit)
„Apoi le-a arătat îngerilor şi le-a zis: „Vestiţi-Mi Mie numele acestora, dacă
voi sunteţi întru dreptate!”.” [2:31]
Hasan Basri spune: „Când Allah a dorit să îl creeze pe Adam, îngerii au
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spus: «Stăpânul nostru nu creează nici o făptură dacă noi suntem cu mai multă
ştiinţă decât acea făptură.» Şi astfel au fost supuşi unei probe şi din acest motiv
El a grăit: «dacă voi sunteţi întru dreptate».”
Îngerii au spus: „Mărire Ţie! Nu avem ştire decât de ceea ce Tu ne-ai
învăţat, căci Tu eşti Atoateştiutor [şi] Înţelept” [2:32] Acest verset înseamnă că
numai Tu Allah eşti slăvit şi nimeni nu poate dobândi din ştiinţa Ta în afară de
ceea ce Tu l-ai învăţat. Într-un alt verset, Allah a grăit: „Şi ei nu pricep nimic din
ştiinţa Sa în afară de ceea ce El voieşte.” [2:255]
În Coran se spune: „Şi i-a zis El: „O, Adam, vesteşte-le numele lor!” Şi
după ce le-a vestit numele lor, le-a zis: „Nu v-am spus că Eu le ştiu pe cele
tainice din ceruri şi de pe pământ, după cum ştiu ceea ce dezvăluiţi şi ceea ce
ascundeţi?” [2:33], ceea ce înseamnă că Eu le ştiu pe cele nevăzute şi pe cele
tăinuite din această existenţă, aşa cum ştiu şi dezvăluirile fiecărei făpturi.
Se spune de asemenea că prin: „ştiu ceea ce dezvăluiţi”, Allah a dorit să
combată plângerea pe care au avut-o îngerii atunci când au spus: „Să pui pe
cineva care să facă stricăciune pe el”. Şi când a spus: „şi ceea ce tăinuiţi” s-a
referit la atitudinea lui Iblis care nu s-a purtat aşa cum trebuie şi a afişat aroganţă
şi invidie împotriva lui Adam. Aceasta este părerea lui Sa’id bin Jubair, Mujahid,
Dahhakşi Thauri. Aceasta este opinia pe care a preferat-o Ibn Jarir.
Abdul-Aliiah, Rabi, Hasan şi Qatada au spus că „şi ceea ce tăinuiţi” se
referă la ceea ce îngerii au spus: „Domnul nostru nu creează nici o făptură dacă
noi suntem cu mai multă ştiinţă decât acea făptură.”
„Şi atunci când am spus îngerilor: “Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!” Şi
s-au prosternat ei, în afară de Iblis, care nu a voit, ci s-a semeţit şi a rămas
printre cei necredincioşi” [2:34] Acest verset este o mare onoare pe care Allah i-a
acordat-o lui Adam după ce El l-a creat cu Mâna Sa şi a suflat în el din duhul
Său. Şi într-un alt verset a spus: „Iar când îl voi face şi voi sufla în el din duhul
Meu, voi să cădeţi dinaintea lui, prosternându-vă!” [15:29] Aşadar, acestea sunt
cele patru onoruri: l-a creat, a suflat în el din duhul Său, le-a cerut îngerilor să se
prosterneze înaintea lui şi l-a învăţat numele lucrurilor.
Când Adam l-a întâlnit pe Moise în „Adunarea Prea-cucernică”, Moise i-a
spus: „Tu eşti Adam, părintele omenirii, pe care Allah l-a creat cu Mâna Sa, a
suflat în tine din duhul Său, le-a cerut îngerilor să se prosterneze înaintea ta şi
te-a învăţat numele tuturor lucrurilor.”
Astfel vor spune şi oamenii în Ziua Învierii când se va apropia Adam ca
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mijlocitor [între ei şi Allah], aşa cum vom discuta mai târziu, In şa Allah.
Într-un alt verset, Allah a grăit:

﴾ Noi v-am creat şi v-am dat chip şi le-am zis apoi îngerilor: „Prosternaţi-vă
înaintea lui Adam!” Şi s-au prosternat ei, afară de Iblis, care nu a fost printre cei
care s-au prosternat ~ L-a întrebat: „Ce te-a oprit să te prosternezi, când ţi-am
poruncit?” A răspuns: „Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai făcut din foc, iar
pe el l-ai făcut din lut!” ﴿
[Coran 7:11,12]
Iblis a dorit să spună că s-a privit pe sine din punctul de vedere al
asemănării dintre el însuşi şi Adam. S-a văzut pe sine mai nobil decât Adam, şi
astfel a refuzat să se prosterneze înaintea lui, cu toate că era o Poruncă Divină,
după cum le-a fost cerut îngerilor. Dacă comparaţia este preferabilă versetului
atunci aceasta nu va rezista. Chiar şi în acest caz, comparaţia în sine a
reprezentat o concluzie greşită, căci pământul este mult mai folositor şi mai bun
decât focul, căci în pământ găsim trăsături precum: seninătate, blândeţe,
stăruinţă şi prosperitate. În foc găsim însă frivolitate, nelinişte şi incandescenţă.
În orice caz, Adam are onoarea de a fi creat de Mâna lui Allah şi de a se fi
suflat în el din duhul Său. Şi astfel Allah le-a poruncit îngerilor să se prosterneze
înaintea lui, aşa cum reiese clar din versetul:

﴾ „Şi [adu-ţi aminte] când a zis Domnul tău îngerilor: „Eu am să fac un om
din lut tare, provenit dintr-un nămol moale, ~ Iar când îl voi face şi voi sufla în el
din duhul Meu, voi să cădeţi dinaintea lui, prosternându-vă!” ~ Şi s-au prosternat
toţi îngerii laolaltă, ~ Afară de Iblis, care s-a împotrivit să fie împreună cu cei ce
s-au prosternat. ~ Atunci a zis: „O, Iblis! De ce nu eşti tu împreună cu cei care se
prosternează?” ~ I-a răspuns: „Eu nu mă voi prosterna dinaintea unui om pe care
l-ai făcut din lut tare, provenind dintr-un nămol moale!” ~ A zis: „Ieşi din el şi vei fi
tu izgonit! ~ Şi blestemul [să fie] asupra ta până în Ziua Judecăţii” ﴿
[Coran 15:28-35]
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Iblis a meritat un astfel de tratament din partea lui Allah deoarece l-a înjosit
pe Adam, s-a purtat trufaş şi nu s-a supus poruncii Sale.
Iblis a început să ofere scuze superficiale, deşi scuzele lui erau mai
groaznice decât păcatele săvârşite. Aşa cum este menţionat în Coran:

﴾ Şi când Noi le-am zis îngerilor “Prosternaţi-vă înaintea lui Adam”, s-au
prosternat ei, afară de Iblis, care a zis: “Să mă prosternez eu dinaintea aceluia
pe care L-ai creat din lut?” ~ Şi a mai zis el: „Îl vezi pe acela pe care l-ai cinstit
mai mult decât pe mine? Dacă Tu îmi vei da răgaz până în Ziua Învierii, îi voi
aduce pe toţi urmaşii lui sub stăpânirea mea, afară de puţini [dintre ei]”. ~ A zis:
“Pleacă! Şi cine te va urma pe tine dintre ei, Gheena va fi răsplata voastră bogată răsplată! ~ Tulbură-i cu glasul tău pe aceia care poţi dintre ei şi adu-i
împotriva lor pe călăreţii tăi şi pe pedestraşii tăi! Fă-te părtaş cu ei la bunurile lor
şi la copiii lor şi fă-le lor făgăduinţe!” Însă nu făgăduieşte Şeitan decât numai ca
să înşele! ~ “Asupra robilor Mei tu nu vei avea putere!” Şi Domnul tău este de
ajuns ca Ocrotitor! ﴿
[Coran 17:61-65]
În Surat Al-Kahf („Peştera”) Allah a spus:

﴾ „Şi când Noi le-am spus îngerilor: "Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!",
s-au prosternat ei, afară de Iblis care era dintre djinni şi nu s-a supus poruncii
Domnului său. Îi luaţi voi pe el şi pe urmaşii lui drept ocrotitori în locul Meu, când
ei vă sunt vouă duşmani? Acesta este rău schimb pentru nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 18:50]
Aceasta înseamnă că intenţionat nu s-a supus poruncii lui Allah.
Compoziţia naturii sale l-a condus pe o cale greşită, căci a fost făcut din foc. De
la A’işa s-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a
spus: „Îngerii sunt creaţi din lumină şi djinnii sunt creaţi din foc. Şi Adam este
creat din ceea ce v-a fost descris vouă.” (Sahih Muslim)
Hasan Basri a zis: „Niciodată Iblis nu s-a numărat printre îngeri.” Şi Şahr
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bin Hauşa a spus: „El a fost unul dintre djinni. Când au făcut stricăciuni pe
pământ, Allah a trimis asupra lor o ceată de îngeri care i-a ucis şi i-a făcut să
fugă în insule îndepărtate. Iblis a fost unul dintre cei capturaţi şi dus spre ceruri;
şi acolo a rămas. Când îngerilor li s-a poruncit să se prosterneze înaintea lui
Adam, el a refuzat să facă acest lucru.”
În Surat Sad Allah a grăit:

﴾ „Când Domnul tău le-a zis îngerilor: “Eu voi crea un om din lut! ~ Când
Eu îl voi fi plăsmuit şi voi fi suflat în el din duhul Meu, voi să cădeţi dinaintea lui,
prosternându-vă!” ~ Şi s-au prosternat toţi îngerii laolaltă, ~ Afară de Iblis, căci el
s-a arătat trufaş şi a devenit unul dintre cei care au tăgăduit credinţa. ~ [Allah] a
zis: “O, Iblis! Ce te-a împiedicat pe tine să te prosternezi dinaintea a ceea ce Eu
am plămădit cu mâinile Mele? Te-ai semeţit tu ori te-ai socotit tu printre cei
înalţi?” ~ A zis [Iblis]: “Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai plămădit din foc, în
vreme ce pe el l-ai plămădit Tu din lut!”.” ﴿
[Coran 38:71-76]
Şi în Surat Al-A’raf Allah a grăit:

﴾ „A zis [Iblis]: "Pentru că m-ai ademenit, îi voi pândi pe ei pe drumul Tău
cel drept ~ Şi îi voi împresura în valuri, din faţă şi din spatele lor, de la dreapta şi
de la stânga lor, şi nu-i vei afla pe cei mai mulţi dintre ei mulţumitori”. ﴿
[Coran 7:16,17]
Este evident că cel binecuvântat este cel ce se opune căii urmate de
Satana, iar cel condamnat este cel ce urmează calea lui.
Imamul Ahmed a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Satana stă în aşteptarea omului la fiecare drum al său.”
Exegeţii Coranului au păreri diferite în privinţa acelor îngeri cărora le-a fost
poruncit să se prosterneze înaintea lui Adam. „Au fost îngerii în general, aşa cum
indică versetele cu referire la acest lucru?” – aceasta este şi părerea majorităţii
exegeţilor. „Sau numai îngerilor de pe pământ li s-a poruncit să se prosterneze
înaintea lui Adam?”
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Contextul următor susţine opinia majorităţii, aşa cum am observat şi în
versetul anterior, cât şi în Hadisul ce urmează: „...şi El a făcut ca îngerii să se
prosterneze înaintea lui.”
Allah a grăit către Iblis: „Coboară de aici” [7:13] şi „Ieşi de aici” [7:18], ceea
ce indică cu claritate faptul că acesta se afla în Paradis şi că Allah i-a poruncit să
coboare de acolo. Este de asemenea o indicaţie a faptului că acesta a decăzut
din poziţia şi demnitatea ce i-au fost conferite datorită dedicării întru Allah, fiind
asemenea îngerilor în ceea ce priveşte supunerea şi slăvirea. Această poziţie
demnă i-a fost retrasă după ce a arătat trufie, invidie şi nesupunere în faţa
Domnului său şi a fost alungat pe pământ în umilinţă deplină.
Allah Preaputernicul i-a poruncit lui Adam şi soaţei sale să sălăşluiască în
Paradis şi a zis:

﴾ Şi zis-am Noi: „O, Adam, sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta în această
grădină! Mâncaţi din ea pe îndestulate, ori de unde voiţi, dar să nu vă apropiaţi
de acest pom, pentru ca să nu fiţi dintre cei nedrepţi!” ﴿
[Coran 2:35]
În Surat Al-A’raf Allah a grăit:

﴾ A grăit [Allah]: „Ieşi de aici, dispreţuit şi alungat! Cât despre aceia dintre
ei care te vor urma, voi umple Gheena cu voi toţi! ~ Iar tu, o, Adam! Sălăşluieşte
tu împreună cu soaţa ta în Rai! Mâncaţi voi ori de unde voiţi, însă nu vă apropiaţi
de acest pom, căci altfel veţi fi dintre cei nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 7:18,19]
De asemenea, în Surat Ta-Ha, Allah a grăit:

﴾ Şi când Noi le-am zis îngerilor: „Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!”, s-au
prosternat ei, afară de Iblis, care s-a împotrivit. ~ Atunci am zis Noi: „O, Adam,
acesta vă este vrăjmaş ţie şi soaţei tale. [Fiţi cu grijă] să nu vă scoată pe voi din
Rai şi să fii tu nefericit! ~ El este pentru tine; pentru ca să nu-ţi fie foame în el şi
să nu fii gol, ~ Pentru ca să nu-ţi fie ţie sete în el şi să nu te lovească dogoarea

19

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

soarelui”. ﴿
[Coran 20:116-119]
Dacă citim cu atenţie versetele prezentate mai înainte, ajungem la
concluzia că Eva (Hauua) a fost creată înainte ca Adam să intre în Paradis şi să i
se poruncească să sălăşluiască acolo, iar versetul acesta grăieşte fără nici o
urmă de îndoială: „O, Adam! Sălăşluieşte împreună cu soaţa ta în Paradis.”
Suddi a relatat prin intermediul lui Abu Salih şi Abu Malik de la Ibn Abbas
şi Ibn Mas’ud şi, de asemenea, şi de la alţi companioni următoarele: „Iblis a fost
alungat din Paradis şi lui Adam i s-a permis să sălăşluiască acolo. A colindat
singur prin Paradis de vreme ce nu avea pereche lângă care să poată găsi
alinare. Odată însă a adormit, iar când s-a trezit a găsit şezând alături de el o
femeie pe care Allah o crease din coasta sa. Adam a întrebat-o: «Cine eşti tu?»
Ea a răspuns: „O femeie.” Şi a întrebat-o din nou: «De ce ai fost creată?» Ea a
răspuns: «Pentru ca lângă mine să poţi găsi linişte.» Îngerii, care erau conştienţi
de ştiinţa lui Adam, l-au întrebat: «Care este numele ei, o, Adam?» El a răspuns:
«Eva (Hauua).» Ei l-au întrebat: «De ce Hauua?» Adam a răspuns: «Fiindcă a
fost creată dintr-un lucru viu!»”
Şi Muhammed bin Ishaq a relatat, preluând de la Ibn Abbas: „Ea a fost
creată din cea mai mică coastă ce se află în partea sa stângă, în timp ce Adam
dormea, şi apoi acel gol a fost umplut cu carne.”
Găsim o confirmare a acestui lucru în Coran:

﴾ „O, voi, oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o
singură fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei şi care a răspândit din cele
două [fiinţe] mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică de Allah în numele căruia vă
conjuraţi [unii pe alţii] şi [fiţi cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah
este Veghetor peste voi!” ﴿
[Coran 4:1]
... şi de asemenea şi din acest verset care spune:

﴾ El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet şi din el a făcut-o şi pe
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perechea lui, lângă care el să poată găsi linişte. Şi când el s-a împreunat cu ea,
a purtat ea o sarcină uşoară şi putea umbla cu ea. Dar când s-a simţit mai grea,
au strigat ei amândoi [rugându-se] către Allah, Domnul lor: „De ne vei dărui un
[copil] bun, vom fi noi dintre cei mulţumitori!”. ﴿
[Coran 7:189]
Profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a relatat:
„Purtaţi-vă frumos cu femeile, căci femeia a fost creată dintr-o coastă, şi cu
adevărat cea mai încovoiată coastă este cea mai puternică. Dacă doriţi să o
îndreptaţi, o veţi frânge; iar de o lăsaţi (aşa cum este), va rămâne îndoită, aşa că
impuneţi-vă unii altora să vă purtaţi frumos cu femeile.” (relatat de Al-Bukhari)
Părerile exegeţilor diferă cu referire la semnificaţia acestui verset: „Dar să
nu vă apropiaţi de acest pom” [2:35] Unii au sugerat că acest pom este viţa de
vie. Evreii au interpretat ca fiind grâul. Wahb bin Munabbih a zis: „Seminţele sale
sunt mai moi decât untul şi mai dulci decât mierea.”
Abu Malik a spus că era vorba de palmier, în timp ce Mujahid a sugerat că
era smochinul, aceasta fiind şi părerea lui Ibn Qatada şi a lui Ibn Juraij. Abul-Alia
a spus că acesta era un fel de pom din care dacă o persoană mânca din rodul
său atunci aceasta excreta şi trebuia să-şi uşureze intestinul, iar Paradisul nu era
un loc în care să faci aceasta.
Toate aceste diferenţe de opinie sunt destul de apropiate prin natura lor.
Cu toate acestea, Allah nu a specificat numele pomului şi l-a făcut să rămână
necunoscut, iar de ar fi fost de folos (cunoaşterea numelui), atunci ni l-ar fi
dezvăluit.
Da, există o diferenţă de opinie referitoare la locul unde s-a aflat acest
Paradis şi aceasta trebuie clarificată. Unde s-a aflat Paradisul? În ceruri sau pe
pământ?
Majoritatea învăţaţilor sunt de părere că acest Paradis s-a aflat în ceruri; şi
a fost numit Jannatul-Maua (Grădina locuită). Această opinie este susţinută şi de
versetele din Coran şi de Hadisuri. Se spune: „Şi Noi am spus: «O, Adam!
Sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta în aceasta Grădină»”
Profetul a spus: „Allah îi va aduna pe oameni astfel că cei credincioşi vor
sta în picioare atunci când Paradisul va fi adus mai aproape de ei. Vor veni la
Adam şi vor spune: «O, părinte al nostru! Deschide pentru noi porţile
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Paradisului.» Şi el va răspunde: «Oare nu păcatul părintelui vostru a fost cel ce
v-a alungat din Paradis?»” (Sahih Muslim)
Această relatare este o dovadă clară că este vorba despre JannatulMaua, însă această opinie nu este susţinută de unii exegeţi. Aceştia au spus:
„Dacă ar fi fost „Grădina locuită”, lui Adam nu i s-ar fi interzis să mănânce din
acel pom. Şi acesta a fost locul în care Adam a adormit şi a fost alungat şi unde
Iblis a reuşit să intre. Aceste lucruri contrazic faptul că era Grădina locuinţei
veşnice. Această opinie este susţinută şi de versetele din Tora.”
Aşadar, există două păreri diferite în ceea ce priveşte Paradisul în care au
locuit Adam şi Eva. Prima opinie, aşa cum am văzut şi mai înainte, spune că
este “Grădina locuită”, Raiul. Cea de-a doua însă se referă la un Paradis creat
special pentru Adam şi Eva care să reprezinte locul încercării lor. “Grădina
locuită” este locul în care se înfăptuiesc numai fapte bune. Există multiple
diferenţe în ceea ce priveşte locul unde se află acel Paradis. Hasan Basri a spus
că acesta era în ceruri, de vreme ce Allah le-a cerut să coboare din el. Cea de-a
doua opinie susţine faptul că acesta se afla pe pământ, deoarece acolo Allah i-a
supus unei încercări, interzicându-le lor un anumit pom. Această întâmplare a
avut loc după ce lui Iblis i s-a poruncit să se prosterneze înaintea lui Adam. Aşa
spune Ibn Yahia. Însă numai la Allah se află Adevărul.
Cei ce susţin cea de-a doua părere au ridicat o întrebare ce necesită
răspuns. Ei au zis: „Nu există nici o îndoială că Allah l-a alungat pe Iblis atunci
când a refuzat să se supună poruncii Divine; şi i s-a spus să iasă de acolo.
Această poruncă nu a fost precum regulile religioase opţionale în care orice
nesupunere poate fi permisă. Aceasta a fost o Poruncă Divină prestabilită care
nu putea fi încălcată. Din acest motiv Allah a grăit:

﴾ „Ieşi de aici, dispreţuit şi alungat!” ﴿
[Coran 7:18]
Sau aşa cum a grăit într-un alt verset:

﴾ „Coboară de aici, ca să nu te mai arăţi semeţ aici!” ﴿
[Coran 7:13]
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Şi a zis:
﴾ „Ieşi din el şi vei fi tu alungat” ﴿
[Coran 38:77]
Atunci când în Coran se spune „coboară de aici” sau „ieşi din el”, indiferent
de ceea ce se poate înţelege prin „de aici” şi „din el”, Paradisul sau Raiul, este
destul de clar că nu mai există alt loc pentru Iblis în acele locuri din care el a fost
alungat, nici unul de durată şi nici măcar unul temporar.
Ei au zis: „Din versetele din Coran reiese cu claritate faptul că Iblis l-a
ispitit pe Adam prin gândurile sale necurate, zicându-i:

﴾ Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: „O, Adam, vrei tu să-ţi arăt pomul
veşniciei şi împărăţia care nu piere?” ﴿
[Coran 20:120]
.... şi de asemenea a zis:

﴾ Dar Şeitan i-a ispitit, voind să le arate goliciunile care le fuseseră
ascunse, zicând: „Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom decât pentru ca voi
să nu deveniţi îngeri şi să nu fiţi nemuritori!” ~ Şi el s-a juruit lor: „Eu sunt pentru
voi un bun sfătuitor!” ~ Aşadar, el i-a înşelat prin amăgire. Şi când ei au gustat
din acel pom, li s-au descoperit goliciunile lor şi au început să-şi pună peste ele
frunze din Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: „Oare nu v-am oprit
Eu de la acest pom şi nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă duşman
mărturisit?” ﴿
[Coran 7:20-22]
Din acest verset reiese limpede faptul că Iblis i-a întâlnit în Paradis.
S-a spus: „Nu poate fi exclusă posibilitatea că i-a întâlnit în Paradis în timp
ce era în trecere pe acolo. Nu indică faptul că el era un locuitor al Paradisului. I-a
ispitit cu gândurile sale necurate la poarta Paradisului sau mai jos de aceasta.
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Totuşi aceste răspunsuri trebuie revăzute.”
Cei ce au spus că Paradisul se afla pe pământ, s-au bazat pe acest Hadis:
„Abdullah, fiul imamului Ahmed, a relatat în cartea Ziyadat, preluând de la Ubai
bin Ka’b, că atunci când lui Adam i s-a apropiat ceasul morţii, a poftit la strugurii
Paradisului. Fiii săi au ieşit să-i găsească pentru el. În drumul lor, s-au întâlnit cu
îngeri. Aceştia i-au întrebat: „Încotro vă îndreptaţi, o, fii ai lui Adam?” Ei au
răspuns: „Tatăl nostru a poftit la strugurii Paradisului.” Îngerii au răspuns:
„Întoarceţi-vă, aţi îndeplinit dorinţa sa.” Când s-au întors, l-au găsit mort. I-au
spălat trupul, l-au îmbălsămat şi l-au învelit într-un veşmânt. Atunci a venit Gavriil
şi i-a condus pe ceilalţi îngerii în rugăciunea făcută pentru el şi l-au îngropat.
Aceştia au zis către fiii lui Adam: «Aceasta este procedura de îngropare pentru
morţii voştri.»”
Cei ce susţin această opinie au argumentat că nu este posibil ca, atunci
când Adam a poftit din nou la strugurii din Paradis, fiii lui să ajungă acolo unde
Adam a sălăşluit (în Paradis) şi să-i obţină pentru el. Dacă acesta s-ar fi aflat în
ceruri, atunci fiii lui Adam nu ar fi plecat să-i caute. Aceasta este aşadar o
dovadă clară a faptului că Paradisul acesta se afla pe pământ, ci nu în ceruri.
Allah a grăit: „Şi Şeitan i-a ademenit să mănânce din el” [2:36], adică din
Paradis, „şi i-a scos pe ei de unde se aflau”, adică i-a lipsit de binecuvântările,
favorurile şi bucuriile Divine, suferind greutăţi, trudă şi necazuri. Acestea s-au
întâmplat numai pentru că Iblis i-a ispitit şi i-a amăgit cu gândurile sale necurate:

﴾ Dar Şeitan i-a ispitit, voind să le arate goliciunile care le fuseseră
ascunse, zicând: „Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom decât pentru ca voi
să nu deveniţi îngeri şi să nu fiţi nemuritori!” ﴿
[Coran 7:20]

﴾ Şi el s-a juruit lor: „Eu sunt pentru voi un bun sfătuitor” ﴿
[Coran 7:21]
Satana a jurat solemn pentru a întări cuvintele prin care îi ispitise, precum
Allah a grăit într-un alt verset: „Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: „O, Adam, vrei
tu să-ţi arăt pomul veşniciei şi împărăţia care nu piere?” [20:120], adică „să vă
conduc eu spre pomul din care dacă mănânci vei câştiga o stare veşnică de
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fericire şi bogăţie şi vei avea o împărăţie care nu va pieri şi nici nu va fi distrusă
vreodată”. Aceasta a fost amăgirea Satanei.
Poate fi vorba despre acelaşi pom despre care imamul Ahmed, citându-l
pe Abu Huraira, a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască a spus: „În Paradis există un copac la umbra căruia un călăreţ va merge timp de
o sută de ani şi tot nu va putea să iasă de acolo; acesta este pomul veşniciei.”
Versetul următor: „Aşadar, el i-a înşelat prin amăgire. Şi când ei au gustat
din acel pom, li s-au descoperit goliciunile lor şi au început să-şi pună peste ele
frunze din Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: „Oare nu v-am oprit
Eu de la acest pom şi nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă duşman
mărturisit?” [7:22] este asemănător celui din Surat Ta-Ha în care se spune: ”Şi
au mâncat ei doi din el şi li s-a arătat goliciunea lor şi au început să coasă,
pentru a se acoperi, frunze din Rai. Adam s-a revoltat, aşadar, împotriva
Domnului său şi a ajuns în rătăcire.” [20:121]
Eva a fost cea care a mâncat mai întâi din acest pom şi tot ea l-a îndemnat
pe Adam să mănânce. Există de asemenea un Hadis care susţine acest lucru:
„De n-ar fi fost fiii lui Israel, mâncarea nu ar fi fost stricată, iar de n-ar fi fost Eva
femeile nu şi-ar fi înşelat soţii.” (relatat de Al-Bukhari)
În Tora se spune că cel ce a îndemnat-o pe Eva să mănânce din pom a
fost şarpele. Eva a fost ademenită de vorbele acestuia şi a mâncat din el şi de
asemenea i-a dat şi lui Adam să mănânce. În Tora nu există nici o referire la Iblis
în privinţa aceasta. După aceasta, li s-au deschis ochii şi au realizat că erau goi.
Au luat mai multe frunze de smochini şi s-au acoperit cu acestea. În Tora de
asemenea se menţionează că erau dezbrăcaţi.
Wahb bin Muhammed a zis: „Veşmintele lor constau într-o lumină pe
părţile lor intime.”
Aceste informaţii ce se găsesc în Tora nu sunt corecte, sunt de fapt o
deformare a traducerii. Nu este uşor pentru oricine să traducă dintr-o limbă în
alta şi este şi mai dificil pentru cel ce nu cunoaşte limba arabă la perfecţie şi nu
înţelege conţinutul unei cărţi. Din Coran reiese cu claritate faptul că Adam şi Eva
erau îmbrăcaţi, aşa cum se spune în versetul următor: „...dezbrăcându-i de
veşmintele lor, ca să le arate goliciunile lor!” [7:27]
Ibn Abbas a relatat în legătură cu acest verset că acestea erau frunze de
palmier: „...şi au început să-şi pună peste ele frunze din Grădină.” [7:22]
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﴾ Aşadar, el i-a înşelat prin amăgire. Şi când ei au gustat din acel pom, li
s-au descoperit goliciunile lor şi au început să-şi pună peste ele frunze din
Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: „Oare nu v-am oprit Eu de la
acest pom şi nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă duşman mărturisit?” ~ Şi
au răspuns ei: „Doamne, am fost nedrepţi cu sufletele noastre şi dacă nu ne ierţi
şi nu Te înduri de noi, vom fi printre cei pierduţi” ﴿
[Coran 7:22,23]
Aceste versete reprezintă o dovadă a faptului că şi-au recunoscut greşeala
şi păcatul şi s-au căit pentru acestea. Reiese de aici umilinţa şi supunerea lor şi
nevoia de a căuta adăpost la Allah în vremuri de restrişte. Dacă această
înţelepciune ar caracteriza fiecare făptură umană, atunci cu siguranţă aceasta ar
fi binecuvântată în ambele lumi.
﴾ Le-a spus [Allah]: „Coborâţi! Vă veţi fi duşmani unul altuia şi pe pământ
veţi avea sălaş şi plăcere până la un timp!” ~ Apoi [a mai] grăit: „Pe el veţi trăi, pe
el veţi muri şi din el veţi fi voi scoşi!” ﴿
[Coran 7:24]
Aceste versete le sunt adresate lui Adam şi Eva, dar şi lui Iblis, în sensul
că oamenii vor fi duşmanii lui Iblis şi el le va fi duşman lor. Se spune că şarpele
este de asemenea înţeles prin acesta. Ei au fost condamnaţi să coboare din
Paradis într-o stare de vrăjmăşie şi ură reciprocă.
Aici este citat un Hadis care susţine ideea că şarpele se afla cu ei, iar
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - le-a poruncit să omoare
şerpii şi a spus: „Noi nu am făcut nici o concesie cu ei din moment ce
începuserăm lupta împotriva lor.” (Abu Dawud)
În Surat Ta-Ha din Coran se spune: „El a zis: „Coborâţi amândoi din el [din
Paradis]! Vă veţi fi toţi duşmani unul altuia!” [20:123] Este o poruncă adresată lui
Adam şi lui Iblis. Eva l-a urmat pe Adam, iar şarpele l-a urmat pe Iblis.
Abu Musa Al-Aş’ari a zis: „Când Allah l-a izgonit pe Adam din Paradis pe
pământ, l-a învăţat măiestria fiecărui lucru şi i-a dăruit roadele Paradisului.
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Aşadar roadele voastre sunt dintre roadele Paradisului, în afară de faptul că
roadele voastre se schimbă, în timp ce acestea nu.”
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Cea mai bună
zi în care soarele răsare este ziua de vineri: în acea zi Adam a fost creat, în acea
zi a intrat în Paradis; şi aceea a fost ziua în care a fost izgonit de acolo şi în acea
zi Ceasul va veni.” (Sahih Muslim)
Allah a grăit:

﴾ „Adam a primit de la Domnul său cuvinte [cu care să se roage] şi [El] l-a
iertat, căci El este Iertător, Îndurător.” ﴿
[Coran 2:37]
Se spune că aceste cuvinte pe care Adam le-a primit de la Allah sunt de
asemenea menţionate şi în versetul următor:

﴾ Şi au răspuns ei: „Doamne, am fost nedrepţi cu sufletele noastre şi dacă
nu ne ierţi şi nu Te înduri de noi, vom fi printre cei pierduţi” ﴿
[Coran 7:23]

Hadisuri cu privire la Crearea lui Adam
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Musa că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Allah l-a creat pe Adam dintr-o mână de
pământ pe care a strâns-o de pe întreaga suprafaţă a pământului. De aceea
urmaşii lui Adam s-au născut după firea (culoarea şi natura) pământului. Şi
printre ei sunt cu tenul alb, precum şi cu el roşiatic şi negru, dar şi combinaţii
între acestea. Şi printre ei se găsesc firi rele şi firi bune şi blânde, dar şi aspre.”
Allah Preaputernicul l-a făcut pe Adam cu Mâna Sa astfel că Iblis nu ar fi
trebuit să manifeste vreun fel de semeţie. Şi Allah l-a creat pe el făptură umană
şi a rămas drept trup pământesc timp de 40 de ani. Când îngerii au trecut pe
acolo şi l-au văzut, s-au înspăimântat. Iblis a fost cel mai înspăimântat dintre ei.
A trecut pe lângă el şi l-a lovit, iar trupul său a făcut un zgomot asemănător celui
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pe care îl fac oalele. Şi atunci Allah a menţionat următorul verset:

﴾ „El l-a creat pe om din lut, asemenea oalelor” ﴿
[Coran 55:14]
Iblis a zis: „Trebuie să existe un motiv pentru care este creat.” Şi el va intra
prin gura sa şi va ieşi prin anus. Şi atunci le va zice îngerilor: „Nu vă temeţi de el,
căci Domnul vostru este Samad, iar acesta este gol. Dacă voi lupta cu el, îl voi
distruge.”
Când s-a apropiat clipa în care Allah a dorit să sufle asupra sa din duhul
Său, El le-a grăit îngerilor: „Când am suflat asupra lui din duhul Meu, să vă
prosternaţi înaintea lui.” Când a suflat asupra lui din duhul Său, iar duhul a
pătruns prin capul său, Adam a strănutat. Îngerii au spus: „Alhamdulilla (Toată
slava se cuvine lui Allah!)” Şi el a răspuns: „Alhamdulilla”. Allah a grăit după
aceea: „Rahimaka Rabbuka (Fie ca Domnul vostru să se îndure de voi!)” Când
duhul a intrat în ochii lui, a văzut roadele Paradisului şi, când a intrat în stomacul
său, a poftit la hrană. Adam a sărit în grabă să ajungă roadele Paradisului înainte
chiar ca duhul său să intre în picioare. Aceasta a indicat Allah în versetul de mai
jos: „Omul a fost creat din grabă.” [21:37]
Anas a spus că Profetul a zis: „Când Allah l-a creat pe Adam, l-a lăsat
pentru o vreme, atâta timp cât a dorit El să fie. Iblis l-a înconjurat şi când a văzut
că era gol (pe dinăuntru) a realizat că era o făptură ce nu se poate stăpâni.”
Anas a relatat de asemenea că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Când a suflat asupra lui Adam din duhul Său, iar duhul a
pătruns în capul său, el a strănutat şi a zis: „Alhamdulillahi Rabbil-Alamin (Toată
slava se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor!)” Allah i-a răspuns astfel: „YarhamukAllah (Fie ca Allah să pogoare Îndurarea Sa asupra voastră!)” (Sahih de Ibn
Hibban)
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a zis: „Când l-a creat pe Adam, Allah i-a atins cu Mâna Sa spatele.
Astfel fiecare suflet ce se va naşte din urmaşii săi până în Ziua Judecăţii a ieşit
din spatele său. În faţa privirii fiecărui om în parte, Allah a creat o lumină
strălucitoare şi i-a aşezat înaintea lui Adam. Adam a zis: «O, Doamne! Cine sunt
aceştia?» El a grăit: «Aceştia sunt urmaşii tăi!» A văzut printre ei un om a cărui

28

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

lumină i-a plăcut. A întrebat: «O, Doamne! Cine este acesta?» Allah i-a răspuns:
«Este un om ce se va ivi la finalul urmaşilor tăi şi va fi numit David.» El l-a
întrebat: «O, Doamne! Ce vârstă i-ai acordat lui?» Allah a grăit: «Şaizeci de ani!»
Adam i-a cerut lui Allah: «O, Doamne! Acordă-i din vârsta mea încă patruzeci de
ani.»” (relatat de Ad-Darimi)
Abu Huraira a relatat că Profetul a spus: „Allah l-a creat pe Adam şi acesta
era înalt de 60 de Dhira’a şi apoi i-a spus: «Du-te şi salută-i pe acei îngeri şi
ascultă răspunsul lor, fiindcă acesta va fi salutul tău şi salutul urmaşilor tăi.»
Adam a spus: «Assalamu Aleikum!» Şi ei i-au răspuns la salut astfel: «Assalamu
Aleikum ua Rahmatullah!» Astfel că Adam a adăugat şi „ua Rahmatullah”.
Aşadar oricine va intra în Paradis, va intra aşa cum a intrat şi Adam. Şi din
vremea aceea omenirea este micşorată ca înălţime până în prezent.” (Sahih
Bukhari)
Imamul Malik a spus în cartea sa „Mu’atta” că Omar bin Al-Khattab a fost
întrebat în legătură cu acest verset:

﴾ „Şi când Domnul Tău a scos urmaşi din fiii lui Adam, din coastele lor, şi
le-a cerut să mărturisească ei înşişi, [zicându-le]: „Nu sunt Eu Domnul vostru?”,
au răspuns ei: „Ba da, facem mărturie!”, pentru ca voi să nu spuneţi în Ziua
Învierii: Noi am fost fără grijă de aceasta!”. ﴿
[Coran 7:172]
Omar a spus: „Am auzit că Profetului - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - i s-a pus o întrebare în legătură cu acest verset şi a replicat: „Allah l-a
creat pe Adam şi i-a atins coastele cu Mâna Sa Dreaptă şi a luat de acolo ceva
din rodul (prăsila) lui şi a zis: „I-am creat pe toţi aceştia pentru Paradis şi ei vor
face faptele celor ce merită un loc în Paradis.” Apoi i-a atins din nou coastele şi a
luat ce mai rămăsese din rodul său şi a zis: «Acestea sunt create pentru Iad şi
vor face faptele celor ce merită un loc în Iad.» Un companion a întrebat: „O,
Mesager al lui Allah! Pentru ce se înfăptuieşte o faptă?” Profetul a răspuns:
„Când Allah creează un om pentru Paradis, El îl înlesneşte să înfăptuiască
faptele locuitorilor Paradisului până când moare şi astfel Allah îl va primi în
Paradis pentru înfăptuirea acestora. Iar când Allah creează un om pentru Iad,
atunci îl facilitează să înfăptuiască faptele oamenilor Iadului până ce moare şi
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astfel Allah îl va lăsa să intre în Iad pentru că a comis acele fapte.” (Mu’atta de
Malik, a se consulta de asemenea şi At-Tirmidhi, Abu Dauud şi An-Nasa’i)
Şi imamul Ahmed a relatat de la Ibn Abbas că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Allah a luat făgăduinţa din coastele lui
Adam în Ziua Arafa. A scos din coastele lui toţi urmaşii pe care îi crease şi i-a
scuturat înaintea Sa şi le-a grăit astfel: „Nu sunt Eu Domnul vostru?” „Ba da, cu
adevărat, facem mărturie!”; ca să nu spuneţi în Ziua Învierii: «Cu siguranţă noi
n-am avut ştiinţă de aceasta.» Sau ca să nu spuneţi: «Străbunii noştri i-au făcut
asociaţi lui Allah şi noi am fost numai urmaşi ai acestora: „Vrei Tu să ne pierzi
pentru ceea ce au făcut cei mincinoşi?”» [7:172,173]
Majoritatea învăţaţilor care au susţinut că Allah a făcut un legământ cu
urmaşii lui Adam au susţinut de asemenea şi ceea ce a relatat imamul Ahmed de
la Anas bin Malik. Acesta din urmă a relatat că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Se va spune unui locuitor al Iadului în
Ziua Judecăţii: «Dacă ai fi avut toate lucrurile ce se află pe pământ, le-ai fi oferit
drept răscumpărare pentru tine?» Şi acela va răspunde: «Da.» Allah va grăi:
«Ţi-am cerut să faci mai puţin decât aceasta. Am luat făgăduinţa atunci când te
aflai în urmaşii lui Adam, şi anume să nu îmi faci Mie asociaţi. Şi totuşi ai
persistat în a-Mi face asociaţi.»” (Sahih Al-Bukhari)
Ubai bin Ka’b a spus cu referire la acest verset: „Şi când Domnul Tău a
scos urmaşi din fiii lui Adam, din coastele lor” [7:172] Allah i-a strâns în acea Zi
pe toţi cei ce vor urma a fi creaţi până în Ziua Judecăţii. I-a creat, le-a dat formă
şi i-a făcut să vorbească, şi astfel ei au vorbit. A făcut cu ei un legământ şi un
jurământ şi i-a făcut să depună mărturie. „Nu sunt Eu Domnul vostru?” Şi ei au
răspuns: „Ba da, cu adevărat.”
Şi apoi El le-a zis lor: „Voi face apoi cele şapte ceruri şi cele şapte
pământuri pentru a depune mărturie împotriva voastră şi îl voi face pe părintele
vostru Adam să depună mărturie împotriva voastră, pentru a nu spune în Ziua
Judecăţii: «Nu am ştiut de aceasta!» Trebuie să ştiţi că nu există altă divinitate în
afară de Mine şi nu există alt Stăpân în afară de Mine. Nu trebuie să-mi faceţi
Mie asociaţi. Vă voi trimite vouă mesageri ce vă vor reaminti de legământul Meu
şi vă voi transmite vouă Cartea Mea.”
Ei au răspuns: „Facem mărturie că Tu eşti Domnul şi Stăpânul nostru. Noi
nu avem alt Stăpân în afară de Tine şi nu avem altă divinitate în afară de Tine!”
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Şi ei toţi în acea Zi şi-au mărturisit supunerea. El l-a ridicat pe părintele lor Adam
şi acesta a privit către ei. A aflat în ei sărăcie şi bunăstare, isteţime şi urâţenie. El
a zis: „O, Doamne! Dacă i-ai fi făcut pe ei cu aceeaşi asemănare şi în acelaşi
chip!” Allah a răspuns. „Voiesc să fiu slăvit!”
Adam i-a văzut printre aceştia pe profeţi, care erau precum nişte lămpi
strălucitoare, înconjuraţi de lumină. Toţi aceşti profeţi au fost făcuţi să depună un
legământ în legătură cu misiunea lor profetică, despre care în Coran se grăieşte
astfel:

﴾ „[Adu-ţi aminte] când am făcut noi legământ cu profeţii şi cu tine, cu Noe,
cu Avraam, cu Moise şi cu Isus – fiul Mariei – şi când am luat de la ei legământ
puternic” ﴿
[Coran 33:7]
De asemenea Allah a grăit:

﴾ „Ridică-ţi faţa ta spre Religia cea adevărată! Această [religie] este firea
[creată de] Allah, după care El i-a creat pe oameni. Nu există schimbare în
creaţia lui Allah. Aceasta este Religia cea dreaptă, dar cei mai mulţi oameni nu
ştiu.” ﴿
[Coran 30:30]
Şi Allah a grăit:

﴾ „Acesta este un prevenitor dintre prevenitorii cei vechi” ﴿
[Coran 53:56]
Într-un alt verset, Allah a spus:

﴾ „Noi nu i-am găsit pe cei mai mulţi dintre ei ţinând un legământ, ci pe cei
mai mulţi dintre ei i-am aflat abătuţi din drum.” ﴿
[Coran 7:102]
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Am menţionat anterior că Allah le-a poruncit îngerilor să se prosterneze
înaintea lui Adam şi aceştia toţi s-au supus Poruncii Divine, în timp ce Iblis a
refuzat să se prosterneze înaintea lui Adam, din cauza invidiei şi a trufiei. Drept
consecinţă a faptei sale, Allah l-a alungat din Prezenţa Divină şi l-a aruncat pe
pământ, purtând asupra lui un blestem.
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Când fiul lui Adam face o Sajda
(prosternare în timpul recitării versetelor din Coran) şi se prosternează, Satana
se retrage într-un colţ şi plânge, spunând: «Vai mie... Lui Ibn Adam i s-a poruncit
să se prosterneze şi el s-a supus poruncii şi a obţinut Paradisul. Mie mi s-a
poruncit să mă prosternez, însă nu m-am supus poruncii şi trebuie să merg în
Iad».” (această relatare se găseşte şi în „Sahih Muslim”)
Învăţaţi au păreri diferite în ceea ce priveşte durata şederii lui Adam şi Eva
în Paradis. Unii susţin că au stat doar câteva zile lumeşti, aşa cum le percepem
noi. Imamul Muslim a relatat că Abu Huraira a spus: „Adam a fost creat în ultimul
ceas al zilei de vineri.” .... aşa cum am văzut şi în acest Hadis: „Şi în acea zi
(vineri) Adam a fost creat şi apoi a fost alungat într-o vineri din Paradis.”
Dacă în aceeaşi zi în care a fost creat a fost şi alungat (s-a menţionat deja
că acele şase zile despre care se vorbeşte în Hadis sunt precum zilele noastre),
atunci s-ar presupune că a rămas doar câteva ore acolo. Această părere, totuşi,
nu pare a fi credibilă. Însă dacă Adam a fost alungat într-o altă zi decât cea în
care s-a născut şi dacă lungimea acelei perioade a fost egală cu 6.000 de ani,
aşa cum menţionează Ibn Abbas, Mujahid şi Dahhak, atunci a trăit o perioadă
îndelungată acolo. Această părere este susţinută şi de Ibn Jarir.
Ibn Jarir a zis: „Se cunoaşte faptul că a fost creat în ultimul ceas al zilei de
vineri. O oră a acestuia este egală cu 83 de ani şi patru luni. Timp de 40 de ani
s-a aflat în trupul său pământesc, înainte de a se fi suflat asupra lui din duhul lui
Allah. A rămas apoi în Paradis timp de 43 de ani şi patru luni, mai înainte de a fi
alungat. La Allah se află însă cea mai bună cunoaştere a tuturor lucrurilor.”
De asemenea acesta a zis: „Prima hrană pe care Adam a mâncat-o pe
pământ a fost atunci când îngerul Gavriil a venit la el cu şapte seminţe de grâu.
Adam l-a întrebat: «Ce sunt acestea?» El a răspuns: «Acestea sunt din acelaşi
pom din care ţi s-a interzis să mănânci, însă tu ai mâncat.» Adam a zis: «Şi ce să
fac acum cu acestea?» Gavriil i-a răspuns: «Seamănă-le în pământ.» Şi aşa a
făcut Adam. Fiecare dintre acele seminţe cântărea mai bine de 100.000 de grâne
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acum. Acestea au crescut şi Adam le-a recoltat, le-a pisat, le-a frământat şi a
făcut din ele pâine şi a mâncat, după ce a depus atâtea eforturi şi a trudit din
greu. În Coran se spune astfel prin următorul verset: „[Fiţi cu grijă] să nu vă
scoată pe voi din Rai şi să fii tu nefericit” [20:117]
Primele veşminte au fost făcute din lână de oaie. El a separat lâna şi a
ţesut-o. După aceasta, a ţesut o Jubbah pentru el însuşi, iar pentru Eva a făcut o
eşarfă.
Există de asemenea păreri diferite dacă au avut sau nu copii în timp ce se
aflau în Paradis. Se spune că au avut urmaşi numai pe pământ. Totuşi, există şi
o a doua opinie care spune că au avut copii şi în Paradis, iar Cain şi sora lui s-au
născut când Adam şi Eva erau încă locuitori ai Paradisului.
Exegeţii menţionează de asemenea că aceştia au avut dintr-o singură
naştere un băiat şi o fetiţă. Li s-a poruncit ca fiecare fiu în parte să se
căsătorească cu sora fratelui cu care s-a născut aceasta şi fiecare fiică să se
căsătorească cu fratele surorii cu care s-a născut acesta. Nici unuia nu i-a fost
permis să se căsătorească cu sora cu care s-a născut.

Povestea lui Cain şi a lui Abel,
cei doi fii ai lui Adam
Allah Preaputernicul a grăit în Coran:
﴾ „Istoriseşte-le lor povestea celor doi fii ai lui Adam, aşa cum a fost ea cu
adevărat! Când au adus ei ofrandă, cea adusă de unul dintre ei a fost primită, iar
cea adusă de celălalt nu a fost primită. Şi a zis [acesta din urmă]: „Voi să te
omor!”. I-a răspuns [primul]: "Dară Allah primeşte jertfă numai de la cei
cucernici!” ﴿
[Coran 5:27]
﴾ „De vei întinde tu mâna spre mine ca să mă omori, eu nu voi întinde
mâna spre tine ca să te omor, căci eu am frică de Allah, Stăpânul lumilor. ~ Eu
voiesc să porţi păcatul meu împreună cu păcatul tău şi să ajungi printre oaspeţii
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Focului, căci aceasta este răsplata celor nelegiuiţi!”. ﴿
[Coran 5:28,29]
﴾ Însă sufletul său i-a înlesnit calea să-l omoare pe fratele lui şi l-a omorât,
intrând astfel în rândul celor pierduţi. ~ Şi a trimis Allah apoi un corb, ca să
scurme pământul, pentru a-i arăta cum să îngroape cadavrul fratelui său. Atunci
el a zis: „Vai de mine! Oare sunt eu mai neputincios decât acest corb şi nu sunt
în stare să îngrop cadavrul fratelui meu?” Şi a ajuns el astfel să se căiască. ﴿
[Coran 5:30,31]
Vom menţiona aici şi relatările unor companioni şi a unora dintre primii
învăţaţi musulmani.
Unii companioni au relatat că Adam l-a căsătorit pe fiul dintr-o naştere cu
fiica dintr-o altă naştere. Abel (Habil) a dorit să se căsătorească cu sora
geamănă a lui Cain (Qabil). Cain era mai mare decât el şi sora sa geamănă era
mai frumoasă. Din acest motiv Cain a dorit să o păstreze pentru el. Adam i-a
cerut să o mărite cu Abel, însă el a refuzat să facă acest lucru. Apoi le-a poruncit
amândurora să ofere o jertfă şi a plecat la Mecca pentru a înfăptui pelerinajul.
După ce Adam a plecat, amândoi au oferit jertfe. Abel a oferit un miel gras,
căci era păstor. Cain însă a oferit un snop dintre cele mai rele recolte pe care le
cultivase. Un foc a coborât şi a devorat jertfa lui Abel, însă a lăsat-o pe cea a lui
Cain neatinsă. Acesta din urmă s-a înfuriat şi l-a ameninţat pe Abel: „Te voi
ucide, să nu te poţi căsători cu sora mea.” Abel a răspuns: „Allah acceptă numai
de la cei ce au teamă de El.”
Într-o altă versiune, Abdullah bin Amr a relatat: „Pe Allah! Victima (Abel)
era cea mai puternică, însă supunerea l-a făcut să se abţină să ridice mâna
asupra lui.”
Abu Ja’far Al-Baqir a spus: „Adam îi urmărea în timp ce ofereau jertfele şi
a văzut că a fost primită numai jertfa lui Abel. Cain i-a spus lui Adam: «Jertfa lui
Abel a fost primită numai pentru că te-ai rugat pentru el şi nu te-ai rugat şi pentru
mine.» Şi apoi l-a ameninţat pe fratele său că va rezolva această problemă.”
Într-o noapte, Abel nu s-a întors după ce avusese grijă de turma sa. Astfel
că Adam l-a trimis pe Cain să vadă ce s-a întâmplat cu el. Cain a plecat să-l
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caute, l-a găsit şi a început să se plângă: „Jertfa ta a fost acceptată, însă a mea
nu.” Abel a răspuns: „Allah acceptă numai de la cei ce au teamă de El.” Auzind
acestea, Cain s-a înfuriat şi l-a lovit pe fratele său cu un fier pe care îl avea în
mână, ucigându-l. S-a sugerat de asemenea că l-a ucis cu o piatră pe care a
aruncat-o spre capul lui în timp ce acesta dormea. Într-o altă versiune, se spune
că l-ar fi sugrumat până la ucis şi că l-ar fi lovit ca pe un animal.
Răspunsul pe care Abel l-a dat după ce a fost ameninţat de fratele său
este un semn al caracterului său nobil şi cucernic. El nu a răspuns tot printr-o
ameninţare, aşa cum făcuse fratele său, după cum se vede în acest verset: „De
vei întinde tu mâna spre mine ca să mă omori, eu nu voi întinde mâna spre tine
ca să te omor, căci eu am frică de Allah, Stăpânul lumilor.” [5:28]
Profetul a spus: „Atunci când doi musulmani se înfruntă cu sabia, atât cel
ce ucide, cât şi cel ce a fost ucis vor sălăşlui în Iad.” Companionii l-au întrebat:
„O, Mesager al lui Allah! Acela a fost un ucigaş, însă de ce şi victima sa (cel ce a
fost ucis)?” Profetul a spus: „Deoarece şi acesta a fost dornic să-l ucidă pe
celălalt.” (convenit)
Versetul „Eu voiesc să porţi păcatul meu împreună cu păcatul tău şi să
ajungi printre oaspeţii Focului, căci aceasta este răsplata celor nelegiuiţi!” [5:29]
înseamnă: eu nu am nici cea mai mică intenţie de a te ucide, cu toate că sunt
mai puternic decât tine. Vreau ca tu să porţi povara păcatului uciderii mele
dimpreună cu păcatele pe care le-ai înfăptuit. Aşa au spus Mujahid, Ibn Jarir şi
alţii.
Aceasta nu înseamnă în nici un caz că păcatele victimei se vor transfera
automat asupra ucigaşului, aşa cum ar putea crede unii. Este adevărat, se poate
întâmpla ca în Ziua Judecăţii când faptele bune ale ucigaşului nu pot
recompensa pentru crima pe care a comis-o, victima ucigaşului să ceară ca
păcatele sale să fie transferate asupra ucigaşului. Aşa se va întâmpla cu toate
cazurile de crimă şi nedreptate pe care cineva le-a comis împotriva altuia în
această lume, aşa cum Hadisul a clarificat acest lucru.
Sa’d bin Abu Uaqqas a relatat că a spus în timpul asprelor încercări ce au
avut loc la sfârşitul califatului lui Osman bin Affan: „Mărturisesc că Profetul a zis:
«Vor veni încercări (fitna) foarte curând. Pentru cel ce va şedea va fi mai bine
decât pentru cel ce stă în picioare. Şi pentru cel ce va sta în picioare va fi mai
bine decât pentru cel ce va merge. Şi pentru cel ce merge va fi mai bine decât
pentru cel ce aleargă.» El a zis: «Spune-mi ce să fac dacă cineva intră în
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casa mea şi vrea să mă ucidă?» El a răspuns: «Fii precum fiul lui
Adam.»” (Musnad Ahmed, Abu Dauud şi At-Tirmidhi. De asemenea, imamul
Muslim a relatat aceeaşi versiune preluată de la Abu Dhar)
Într-o altă versiune a aceluiaşi Hadis, el a spus: „Fii precum cel mai bun
dintre doi din fiii lui Adam.”
Într-o altă relatare se spune că imamul Ahmed a spus de la Abdullah bin
Mas’ud că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Nici un
suflet nu este ucis pe nedrept, fără ca primul născut al lui Adam să poarte o parte
din acel păcat. Căci el a fost primul care a iniţiat această „tradiţie” de a
ucide.” (Al-Bukhari)
Mujahid spune că pedeapsa lui Cain a fost pusă în aplicare chiar în ziua în
care şi-a ucis fratele. Gambele sale au fost legate de coapse. Faţa sa a fost rotită
în direcţia soarelui, indiferent de poziţia sa, drept pedeapsă pentru păcatul său şi
pentru că a greşit faţă de fratele şi de părinţii săi.
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Nici un păcat
nu grăbeşte pedeapsa Divină pe acest pământ, cu toate că fiecare va suferi
pentru păcatul comis în Ziua de Apoi, în afară de păcatul răzvrătirii şi desfacerea
legăturii de sânge.” (At-Tirmidhi)
Ibn Kathir spune: „Din ceea ce am citit în Tora, Allah Preaînaltul a amânat
pedepsirea sa şi i-a acordat o păsuire. El a trăit într-o zonă numită Nod, la răsărit
de Eden, care în prezent este numit Qinin. A avut un fiu pe nume Enoh. „Iar lui
Enoh i s-a născut Irad; iar lui Irad i s-a născut Maleleil; lui Maleleil i s-a născut
Matusal, iar lui Matusal i s-a născut Lameh. Lameh şi-a luat două femei: numele
uneia era Ada şi numele celeilalte era Sela. Ada a născut pe Iabal; acesta a fost
tatăl celor ce trăiesc în corturi, la turme. Fratele lui se numea Iubal, acesta este
tatăl celor ce cântă din chitară şi din cimpoi. Sela a născut şi ea pe Tubalcain,
care a fost făurar de unelte de aramă şi de fier. Şi sora lui se numea
Noema.” (Biblie – „Facerea” [4:18-22])
Se spune de asemenea că Adam a avut şi un al treilea fiu, numit de soaţa
sa Set. Ea a spus că acesta era o recompensă de la Allah pentru Abel ce fusese
ucis de Cain. Set a avut un fiu, Enos.
Când Set s-a născut, Adam avea 130 de ani. A trăit 800 de ani după
aceasta. Când Enos s-a născut, Set avea 165 de ani. El a trăit 807 de ani după
aceea. A avut alţi fii şi fiice.
Enoh, la vârsta de 90 de ani, a avut un fiu Cainan, iar după aceasta a trăit
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815 ani şi a avut şi alţi fii şi fiice.
Când Cainan a avut 70 de ani, a avut un fiu Maleleil şi apoi a trăit 840 de
ani şi a avut şi alţi fii şi fiice. La vârsta de 65 de ani, Maleleil a avut un fiu Iared,
apoi a trăit 800 de ani şi a avut şi alţi copii.
Când Iared a ajuns la vârsta de 162 de ani, l-a avut pe Enoh, apoi a mai
trăit 800 de ani şi a avut şi alţi copii.
La vârsta de 65 de ani, Enoh l-a avut pe Matusalem şi apoi a trăit vreme
de 800 de ani şi a avut şi alţi copii. Când Matusalem a ajuns la vârsta de 187 de
ani, l-a avut pe Lameh şi a mai trăit după aceea 782 de ani şi a avut şi alţi copii.
Lameh, la vârsta de 182 de ani, a avut un fiu pe nume Noe şi a mai trăit
apoi 595 de ani şi a avut şi alţi copii. Noe, după vârsta de 500 de ani, a avut fiii:
Sem, Ham şi Iafet. Aşa se menţionează în Tora. (Biblie – „Facerea”)
Aşa cum a revelat Allah, informaţia din Tora este îndoielnică, după cum au
arătat numeroşi învăţaţi. Este evident faptul că există interpolări în Tora.
Imamul Abu Ja’far bin Jarir a menţionat în cartea sa de istorie: „Eva a dat
naştere la 40 de copii din 20 de sarcini. Într-o altă versiune se spune că a avut
120 de sarcini şi la fiecare naştere a avut un băiat şi o fată. Cei mai mari au fost
Cain şi sora lui Qalima, iar cei mai mici au fost Abdul-Mughith şi sora lui Umm-ulMughith.”
În acea vreme omenirea s-a înmulţit şi s-a răspândit pe pământ. A crescut
în număr şi a ocupat arii din ce în ce mai largi pe suprafaţa pământului.
Allah a grăit:

﴾ „O, voi, oameni! Fiţi cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o
singură fiinţă şi a făcut din aceasta şi pe perechea ei şi care a răspândit din cele
două [fiinţe] mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică de Allah în numele căruia vă
conjuraţi [unii pe alţii] şi [fiţi cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah
este Veghetor peste voi!” ﴿
[Coran 4:1]
Învăţaţii au spus că Adam a văzut 400.000 dintre copiii şi nepoţii săi
înainte să moară. Allah ştie cel mai bine.
Allah a grăit:
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﴾ „El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet şi din el a făcut-o şi pe
perechea lui, lângă care el să poată găsi linişte. Şi când el s-a împreunat cu ea,
a purtat ea o sarcină uşoară şi putea umbla cu ea. Dar când s-a simţit mai grea,
au strigat ei amândoi [rugându-se] către Allah, Domnul lor: „De ne vei dărui un
[copil] bun, vom fi noi dintre cei mulţumitori!”. ~ Şi când le-a dăruit lor un [copil]
bun, I-au făcut Lui asociaţi, ca răsplată pentru ceea ce le-a dat. Dar Allah s-a
înălţat deasupra celor pe care I-au asociat [Lui].” ﴿
[Coran 7:189,180]
Ibn Hibban a relatat în cartea sa Sahhih, preluând de la Abu Dhar: „O,
Mesager al lui Allah! Câţi Profeţi erau acolo?” Eu am spus: „124.000.” Eu am zis:
„O, Mesager al lui Allah! Câţi dintre ei erau mesageri?” El a răspuns: „313. Un
număr destul de mare!” Eu am întrebat: „O, Mesager al lui Allah! Cine a fost
primul dintre ei?” El a replicat: „Adam!” Eu am zis: „O, Mesager al lui Allah! A fost
el profet şi mesager?” El a zis: „Da, Allah l-a creat cu Mâna Sa şi a suflat asupra
lui din duhul Său şi apoi i-a dăruit o formă perfectă.”
În relatarea referitoare la „Călătoria nocturnă” se menţionează: „Când
Profetul a trecut pe lângă Adam în prima sferă cerească, a zis: «Bine ai venit
printre fiii evlavioşi şi profeţii evlavioşi.» Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus apoi: «În partea sa dreaptă era o mulţime imensă, iar în partea
sa stângă era o mulţime imensă. Când a privit spre dreapta sa, a zâmbit; când a
privit spre stânga sa, a plâns.» Eu (Profetul) am zis: «O, Gavriil! Ce s-a
întâmplat?» Şi el mi-a răspuns: «El este Adam şi acestea sunt sufletele copiilor
săi. Când a privit spre partea sa dreaptă, acolo unde se aflau locuitorii
Paradisului, a zâmbit; însă când a privit spre stânga sa, unde erau locuitorii
Iadului, a plâns.»” (convenit)
Unii învăţaţi au spus cu referire la această parte din Hadis: „Apoi am trecut
pe lângă Iosif şi lui i-a fost dăruită jumătate de frumuseţe”, ceea ce înseamnă că
lui Iosif i-a fost dăruită doar jumătate din frumuseţea cu care a fost înzestrat
Adam, ceea ce pare a fi o părere destul de rezonabilă, deoarece Allah l-a creat
pe Adam şi i-a dat formă cu Mâna Sa şi apoi a suflat asupra lui din duhul Său.
Allah trebuie să-l fi creat în cea mai bună formă şi frumuseţe.
S-a relatat că atunci când Allah a creat Paradisul, îngerii au spus: „Stăpân
al nostru! Lasă-ne să avem parte de el! Căci Tu ai creat pentru omenire lumea
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pământească, în care ei mănâncă şi bea.” Allah a grăit: „Pe Slava şi Mărirea
Mea, nu voi face ca urmaşii evlavioşi ai celui pe care l-am creat cu Mâna Mea să
fie precum cel căruia i-am zis: „Fii!” şi a prins viaţă.”

Moartea lui Adam şi a fiului său, Set
Din punct de vedere etimologic, Set înseamnă „darul lui Allah”. A fost
numit aşa deoarece a fost născut după ce Abel a fost ucis de Cain.
Abu Dhar a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască a spus: „Allah a pogorât o sută patru Scripturi, iar cincizeci dintre ele erau pentru
Set.”
Ibn Ishaq spune: „Când lui Adam i s-a apropiat ceasul morţii, a făcut
legământ cu fiul său Set şi l-a învăţat orele zilei şi nopţii şi rugăciunile specifice
acelor ore. L-a înştiinţat de asemenea şi de potopul ce va veni după el.”
Ibn Ishaq spune: „Toate nervurile omenirii duc spre Set şi alţi fii ai săi au
dispărut şi nu au lăsat nimic în urmă.”
Când Adam a murit – şi aceasta s-a întâmplat într-o zi de vineri – îngerii
au venit cu îmbălsămări şi cu giulgiu din ceruri şi l-au consolat pe fiul său, Set.
Ibn Ishaq spune „Soarele şi luna s-au întunecat (a fost eclipsă de soare şi de
lună) vreme de şapte zile şi şapte nopţi.”
Iahia bin Damra As-Sa’di spune: „Am văzut un învăţat (şeic) predând în
Medina, astfel că m-am interesat despre el. Oamenii au spus: «El este Ubai bin
Ka’b.» Ubai a zis: «Când Adam se apropia de ceasul morţii, a zis către fiii săi:
„Fiii mei! Poftesc la roadele Paradisului!” Atunci, ei toţi au mers să le caute.
Îngerii i-au întâlnit în drumul lor. Aceştia aveau cu ei îmbălsămări şi giulgiu,
precum şi unelte pentru a săpa şi instrumente de măsură. Ei i-au întrebat: «O, fii
ai lui Adam! Încotro vă îndreptaţi şi ce anume căutaţi?» Aceştia au răspuns:
«Părintele nostru este bolnav şi pofteşte la roadele Paradisului.» Îngerii au spus:
«Întoarceţi-vă, căci tatăl vostru trage să moară.» Îngerii au venit (la Adam) şi,
când i-a văzut, Eva i-a recunoscut şi a rămas lângă Adam, însă el a zis: «Pleacă
de lângă mine, am fost născut înaintea ta. Lasă-mă singur doar cu îngerii
Domnului meu Preaputernic.» Îngerii i-au luat sufletul, i-au spălat trupul, l-au
învelit în giulgiu şi l-au îmbălsămat. După acestea, au săpat un mormânt, s-au
rugat pentru el, l-au pus în mormânt şi l-au acoperit cu pământ. Apoi ei au zis:
«O, fii ai lui Adam! Acesta va fi obiceiul (de înmormântare).»” (Musnad Ahmed)
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Unde a fost Adam îngropat? Există mai multe opinii referitoare la acest
lucru. Cea mai des întâlnită este aceea că a fost îngropat în apropierea muntelui
unde a coborât, în India. Într-o altă versiune, el a fost îngropat în muntele Abu
Qais, în Mecca. Se spune de asemenea că în timpul Potopului, Noe i-a luat pe el
şi pe Eva într-un sicriu şi i-a îngropat la Casa Sfântă (Bait-ul Maqdis) din
Ierusalim. Ibn Jarir susţine această părere.
Cât timp a trăit Adam? Ibn Abbas şi Abu Huraira au relatat că Profetul
- Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus că vârsta sa a fost scrisă în
Al-Lauh Al-Mahfuz ca fiind de o mie de ani.
Acest lucru nu contrazice ceea ce se spune în Tora, şi anume că a trăit
nouă sute treizeci de ani, deoarece învăţăturile din Tora au fost deformate de
către evrei; în timp ce adevărul pe care noi îl avem este ocrotit de orice
deformare.
Totuşi, presupunând că vârsta sa nu este deformată în Tora, există o cale
prin care să rezolvăm această contradicţie. Ceea ce este scris în Tora referitor la
şederea sa pe pământ înseamnă nouă sute treizeci de ani după calendarul solar,
ceea ce înseamnă nouă sute cincizeci şi şapte de ani după calendarul lunar. La
aceştia s-ar adăuga patru zeci şi trei de ani ai şederii sale în Paradis, adică în
total o mie de ani, aşa cum a spus Ibn Jarir.
Ata Al-Khurasani a zis, aşa cum a relatat Ibn Asakir: „După ce Adam a
murit, toate făpturile au plâns moartea sa timp de şapte zile.”
După moartea lui Adam, Set, fiul său, a avut grijă de misiunea sa şi a
devenit profet, aşa cum este relatat de Ibn Hibban, care a preluat de la Abu
Dhar: „Cincizeci de Scripturi au fost pogorâte pentru el.”
Înainte de moartea sa, Set i-a încredinţat sarcina sa fiului său Enos, care
după moartea tatălui său a continuat misiunea ce-i fusese încredinţată. După
moartea sa, fiul său, Cainan, şi apoi fiul acestuia, Maleleil, au preluat această
misiune. Maleleil este cel despre care persanii au afirmat că era „regele celor
Şapte Ţinuturi”. El a fost primul care a tăiat copaci, a clădit oraşe şi castele
măreţe. El a construit oraşul Babilon şi oraşul Sus. El i-a înfrânt pe Iblis şi armata
acestuia şi apoi i-a împrăştiat prin munţi şi văi, după ce a ucis un număr mare al
acestora. Maleleil a avut o domnie strălucitoare; regatul său a durat timp de
patruzeci de ani.
După moartea sa, fiul său Iared a preluat misiunea tatălui său, iar apoi fiul
acestuia, Enoh, care este cunoscut drept Idris.
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Capitolul II

Povestea lui Idris
– Pacea fie asupra sa –
Allah Preaputernicul a grăit:
﴾ „Şi pomeneşte-l în Carte pe Idris! El a fost iubitor de adevăr şi profet! ~
Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă.” ﴿
[Coran 19:56,57]
Allah l-a slăvit pe Idris în acest verset şi l-a descris drept „iubitor de adevăr
şi profet”.
După Adam şi Set, el a fost primul care a fost trimis ca profet, aşa cum
menţionează mai mulţi genealogişti.
Ibn Ishaq a spus: „El a fost primul care a scris cu un condei. S-a născut
când Adam era în al trei sute optulea an al vieţii.”
Allah a grăit: „Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă.” Acest verset a fost
explicat în mai multe moduri. În „Al-Bukhari” şi în „Muslim”, în relatările referitoare
la „Călătoria Nocturnă” pe care a făcut Profetul, se menţionează: „Profetul a
trecut pe lângă el în cea de-a patra sferă cerească.” Ibn Jarir a relatat citându-l
pe Hilal bin Iasaf: „Ibn Abbas l-a întrebat pe Ka’b, în timp ce eram şi eu prezent:
«Ce înseamnă versetul: „Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă”?» Ka’b a
răspuns: «Allah a grăit către Idris: „Voi înălţa pentru tine în fiecare zi aceeaşi
cantitate de fapte cu cea a copiilor lui Adam” – ceea ce probabil că se referă doar
pe parcursul vieţii sale. Astfel că Idris a dorit să-şi sporească faptele bune şi
devoţiunea. Un prieten de-al său, dintre îngeri, a venit la el, iar Idris i-a spus:
„Allah mi-a dezvăluit aceasta şi aceasta, aşa că n-ai putea tu vorbi cu îngerul
morţii, pentru ca eu să-mi pot înmulţi faptele bune?” Îngerul l-a purtat pe aripi şi
l-a înălţat spre ceruri. Când a ajuns la cea de-a patra sferă cerească, l-au întâlnit
pe îngerul morţii, care cobora pe pământ. Îngerul i-a vorbit despre ceea ce mai
înainte discutase cu Idris. Îngerul morţii a spus: „Unde se află Idris?” El a
răspuns: „Este în spatele meu!” Îngerul morţii a spus: „Uimitor! Am fost trimis
după el şi mi s-a spus să-i aduc sufletul în cea de-a patra sferă cerească. Mă tot
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întrebam cum aş putea să-l aduc în cea de-a patra sferă cerească când el se afla
pe pământ?” Atunci a scos acolo sufletul din trupul său şi acest lucru este înţeles
în versetul: „Şi Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă”.
Imamul Bukhari spune: „Ibn Mas’ud şi Ibn Abbas au relatat că Elias a fost
Idris.” Aparent se bazează pe acest Hadis referitor la „Călătoria Nocturnă”, şi
anume: „Când Profetul a trecut pe lângă el, a spus: «Bine ai venit la fratele
cucernic şi la profetul cucernic.» Şi nu a spus aşa cum au spus Adam şi Avraam:
«Bine ai venit la cucernicul Profet şi cucernicul fiu!» Aceştia au zis: «Dacă ar fi
fost din stirpea lor, ar fi spus aşa cum au zis amândoi.»”
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Capitolul III

Povestea lui Noe
– Pacea fie asupra sa –
Acesta este Noe bin Lameh bin Matusalem bin Enoh (Idris) bin Iared bin
Maleleil bin Cainan bin Enos bin Set bin Adam.
Noe s-a născut la o sută douăzeci şi şase de ani de la moartea lui Adam,
aşa cum a relatat Ibn Jarir.
După menţionările din Tora există o sută patruzeci şi şase de ani între
moartea lui Adam şi Noe. Ibn Hibban a relatat în cartea sa Sahih că între aceştia
era o diferenţă de zece secole, aşa cum relatează şi Abu Umama. Un om a
întrebat: „O, Mesager al lui Allah! A fost Adam profet?” Profetul a răspuns: „Da,
un profet către care Allah grăieşte!” Omul a întrebat apoi: „Ce diferenţă de ani a
fost între Adam şi Noe?” Profetul a răspuns: „Zece secole”. Acest Hadis este
relatat de imamul Muslim.
Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Au existat zece secole între Adam şi
Noe şi ei au trăit urmând calea islamului.”
Dacă se referă la o sută de Qarn (secole), aşa cum termenul este
menţionat în Hadis, atunci înseamnă că trebuie să fi existat cel puţin o mie de ani
între Adam şi Noe. Cu toate acestea, ar putea să însemne şi mai mult, aşa cum
a menţionat Ibn Abbas referitor la aceste zece secole, acestea fiind în
conformitate cu islamul. Aşadar trebuie să existe şi secole în care oamenii nu au
trăit urmând învăţăturile islamice, fiind necesară trimiterea unui mesager.
Dar dacă prin Qarn se înţelege o generaţie de oameni, aşa cum este
interpretat uneori şi în Coran, atunci ar putea fi mii de ani între Adam şi Noe, căci
generaţiile de dinainte de Noe trăiau o perioadă foarte mare de timp.
Coranul spune:
﴾ „Dar câte neamuri am nimicit Noi după Noe! Iar Domnul tău este
îndeajuns Ştiutor [şi] este Cel care Vede păcatele robilor Săi.” ﴿
[Coran 17:17]
De asemenea în versetul următor se spune:
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﴾ „Iar după ei am făcut Noi să se ivească mai apoi un alt neam.” ﴿
[Coran 23:31]
... ca de altfel şi în acest verset:
﴾ „Şi Neamurile ’Ad şi Thamud şi pe oamenii din Ar-Rass şi multe alte
neamuri între acestea!…” ﴿
[Coran 25:38]
Şi în acest verset se spune:
﴾ „Ci câte neamuri am nimicit Noi înainte de ei! Mai simţeşti vreun singur
[om] din ele? Sau mai auzi tu cea mai mică şoaptă a lor?” ﴿
[Coran 19:98]
Chiar şi Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a folosit
cuvântul Qarn cu sensul de „generaţie”, „neam” şi a zis: „Şi cel mai bun neam
este neamul meu...”
Allah l-a trimis pe Noe atunci când oamenii începuseră să slăvească idoli
şi zei, adâncindu-se şi mai tare în rătăcire şi ignoranţă. Noe a fost primul
mesager ce a fost trimis pe pământ.
Allah Preaputernicul a menţionat povestea sa şi pe cea a neamului său. A
spus şi cum a trimis Potopul drept pedeapsă asupra celor ce au refuzat
chemarea Sa. A menţionat de asemenea şi cum l-a salvat pe Noe şi pe cei din
arca sa, în diverse sure din Coran: Al-A’raf, Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mu’minun,
Aş-Şu’ara, Al-Ankabut, As-Saffat, Al-Qamar şi Nuh – un întreg capitol.
În Surat Al-A’raf Allah grăieşte:

﴾ „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, căruia i-a zis: “O, neam al meu!
Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Eu mă tem pentru voi
de chinul unei zile cumplite”. ~ Dar căpeteniile neamului său au răspuns: „Noi te
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vedem pe tine într-o rătăcire învederată!” ~ El le-a răspuns: „O, neam al meu! Eu
nu sunt în rătăcire, ci eu sunt trimis de către Stăpânul lumilor. ~ Eu vă vestesc
mesajele Stăpânului meu şi voi să vă povăţuiesc, căci eu ştiu de la Allah ceea ce
voi nu ştiţi. ~ Oare vă miraţi voi că v-a venit o îndemnare de la Domnul vostru
printr-un om dintre voi, pentru ca să vă prevină, pentru ca voi să fiţi cu frică, în
nădejdea că voi veţi avea parte de îndurare?”. ~ Dar ei l-au socotit mincinos.
Însă Noi l-am mântuit pe el şi pe cei care au fost cu el în corabie şi i-am înecat
pe cei care au socotit semnele Noastre drept minciuni pentru că ei au fost un
neam de orbi.” ﴿
[Coran 7:59-64]
În Surat Yunus Allah grăieşte:

﴾ Istoriseşte-le lor povestea lui Noe, când el a zis neamului său: „O, neam
al meu! Dacă vă este prea grea şederea mea [printre voi] şi pomenirea de către
mine a semnelor lui Allah, atunci să ştiţi că eu în Allah mă încred! Înţelegeţi-vă,
aşadar, cu asociaţii voştri şi nu ascundeţi planurile voastre! Apoi luaţi hotărârea
în privinţa mea, fără să-mi mai daţi vreun răgaz!” ﴿
[Coran 10:71]
﴾ „Iar de vă veţi lepăda voi, eu nu v-am cerut răsplată, căci răsplata mea
nu este decât la Allah şi mie mi s-a poruncit să fiu dintre cei supuşi voinţei lui
Allah [musulmani]!” ~ Dar ei l-au socotit mincinos. Şi l-am mântuit Noi laolaltă cu
cei care au crezut cu el în corabie şi i-am făcut pe ei urmaşi. Iar pe aceia care au
ţinut semnele noastre drept minciuni i-am înecat. Deci priveşte cum a fost
urmarea celor preveniţi!” ﴿
[Coran 10:72,73]
În Surat Hud se spune:

﴾ „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său [şi a zis el]: „Eu sunt pentru voi
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prevenitor limpede, ~ Pentru ca voi să nu-L adoraţi decât pe Allah, căci eu mă
tem pentru voi de chinul unei zile dureroase”. ~ Dar au zis căpeteniile din neamul
lui, care nu au crezut: „Noi nu vedem în tine decât un om ca şi noi şi nu vedem
să te fi urmat pe tine decât aceia care sunt vrednici de dispreţ dintre noi şi fără
pic de chibzuinţă. Noi nu vedem să aveţi nici un merit faţă de noi, ci vă socotim
mai degrabă nişte mincinoşi!” ﴿
[Coran 11:25-27]

﴾ A zis el: „O, neam al meu! Ce credeţi voi? Dacă eu am o dovadă limpede
de la Domnul meu şi El mi-a dat îndurare de la El, dar ochilor voştri ea le scapă,
oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâţi? ~ O, neam al meu! Eu nu vă cer
vouă vreo avere în schimb, căci răsplata mea nu se află decât la Allah. Şi nici
nu-i voi alunga eu pe cei care cred, căci ei Îl vor întâlni pe Domnul lor. Însă eu
văd că voi sunteţi un neam de ignoranţi! ~ O, neam al meu! Cine mă va ajuta pe
mine împotriva [pedepsei] lui Allah dacă eu i-aş alunga? Voi nu vă daţi seama? ~
Şi eu nu vă spun că eu am comorile lui Allah şi eu nu ştiu neştiutul. Nici nu spun
că eu sunt un înger şi nici nu spun acelora pe care ochii voştri îi dispreţuiesc că
Allah nu le va dărui lor bine. Allah ştie mai bine ce se află în sufletele lor, iar eu
aş fi, aşadar, dintre cei nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 11:28-31]

﴾ Au zis ei: „O, Noe! Te-ai certat cu noi şi prea mult te-ai certat. Adu-ne
nouă cele cu care ne ameninţi, dacă tu eşti dintre cei care spun adevărul!” ~ Le-a
răspuns el: „O să vi le aducă Allah dacă El voieşte, iar voi nu-L veţi putea
împiedica! ~ Şi sfatul meu nu vă este spre folos - de aş vrea să vă sfătuiesc dacă Allah voieşte să vă ducă în rătăcire. El este stăpânul vostru şi la El veţi fi
întorşi!” ~ Sau zic ei: „L-a născocit!” Spune: „Dacă eu l-am născocit, atunci eu
răspund pentru păcatul meu, însă eu sunt slobod de cele pe care le săvârşiţi!” ﴿
[Coran 11:32-35]
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﴾ Şi i s-a revelat lui Noe: „Nu vor crede din neamul tău decât aceia care
deja au crezut, dar tu nu te întrista pentru ceea ce fac ei! ~ Şi fă-ţi arca sub ochii
Noştri şi după inspiraţia Noastră şi nu-Mi mai pomeni despre cei care au fost
nelegiuiţi, căci ei sunt înecaţi!” ~ Lucra el la corabie şi de câte ori trecea pe lângă
el câte o căpetenie din neamul său, îl luau în derâdere. Însă el le-a zis: „Dacă
râdeţi de noi, vom râde şi noi de voi, asemenea cum râdeţi. ~ Şi veţi afla voi cui îi
va veni chinul care-l va umili şi peste cine va veni chinul dăinuitor!” ﴿
[Coran 11:36-39]

﴾ Iar când a venit porunca Noastră şi s-a învolburat cuptorul, am spus Noi:
„Adu pe ea din fiecare [seminţie] câte doi soţi şi familia ta - afară de cei împotriva
cărora hotărârea a fost deja dată -, şi pe cei care au crezut”. Însă nu au crezut
împreună cu el decât puţini. ~ Şi a zis el: „Urcaţi-vă pe ea! În numele lui Allah va
fi mersul ei şi oprirea ei! Domnul meu este Iertător, Îndurător!” ﴿
[Coran 11:40,41]

﴾ „Şi când a purces cu ei printre valuri ca munţii, l-a strigat Noe pe fiul său,
care stătea deoparte: „O, fiul meu! Urcă împreună cu noi, nu fi laolaltă cu
necredincioşii!” ~ Dar a răspuns [fiul]: „Voi găsi refugiu pe un munte ce mă va
apăra de apă”. I-a zis [atunci]: „Astăzi nu este apărător de porunca lui Allah,
afară de acela cu care El este îndurător!” Şi valurile i-au despărţit pe ei doi, iar el
a fost printre cei înecaţi!” ﴿
[Coran 11:42,43]

﴾ Şi s-a grăit: „O, pământule! Înghite apa ta!” şi „O, cerule! Încetează [cu
ploaia]!” Şi a scăzut apa şi s-a împlinit porunca, iar ea s-a aşezat pe muntele
Al-Judi. Şi s-a grăit: „Piară neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi L-a chemat Noe pe Domnul
său şi a zis: “Doamne, fiul meu este din familia mea! Făgăduinţa Ta este
Adevărul, iar Tu eşti cel mai drept dintre cei drepţi!” ~ A zis: „O, Noe! El nu este
din stirpea ta. Aceasta [pe care a săvârşit-o el] este o faptă necinstită. Nu-mi
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cere aceea despre care tu nu ai ştiinţă! Eu te îndemn pentru ca tu să nu fi printre
cei nepricepuţi!” ﴿
[Coran 11:44-46]

﴾ „Atunci a zis: „Doamne, eu caut iertare la Tine că Te întreb despre ceea
ce nu s-ar cuveni să Te întreb, iar de nu mă vei ierta şi nu vei fi îndurător cu
mine, voi fi printre cei pierduţi”. ~ S-a fost zis: „O, Noe! Coboară cu pace din
partea Noastră şi cu binecuvântări asupra ta şi asupra comunităţilor ce se vor ivi
dintre acei care sunt cu tine. Iar alte comunităţi le vom lăsa să aibă parte de
bucurie trecătoare şi pe ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de la Noi. ~
Acestea sunt câteva veşti despre cele neştiute [de oameni], pe care Noi ţi le
revelăm şi pe care nu le-aţi ştiut nici tu, nici neamul tău, mai înainte de aceasta.
Deci fii răbdător, căci sfârşitul va fi al celor temători [de Allah]!” ﴿
[Coran 11:47-49]
Allah Preaputernicul a grăit în Surat Al-Anbiya:

﴾ „Şi [adu-ţi aminte de] Noe, când a chemat el, mai înainte, şi i-am răspuns
Noi şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de spaima cea mare. ~ Şi l-am
ajutat Noi împotriva neamului care ţinea semnele Noastre de minciună. Ei erau
un neam rău şi i-am înecat pe ei cu toţii.” ﴿
[Coran 21:76,77]
În Surat Al-Mu’minun se spune:

﴾ „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său şi el a zis: „O, neam al meu!
Adoraţi-L voi pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afară de El. Oare nu vă
temeţi voi?” ~ Şi au zis căpeteniile neamului său, care nu au crezut: “Acest nu
este decât un om asemenea vouă, care voieşte să se ridice deasupra voastră.
Dacă Allah ar fi voit, ar fi făcut să coboare îngeri. Noi n-am auzit aceasta de la
străbunii noştri din vechime! ~ [Au zis unii dintre ei]: „Acesta nu este decât un
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bărbat posedat. Deci aşteptaţi voi până la un timp!” ﴿
[Coran 23:23-25]

﴾ Şi a zis el: „Doamne! Ajută-mă pe mine, fiindcă ei mă învinuiesc de
minciună!” ~ Şi i-am revelat Noi: „Fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după revelaţia
Noastră! Iar când va veni porunca Noastră şi va clocoti cuptorul, atunci du pe ea
din fiecare [specie] câte o pereche şi familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a
rostit cuvântul! Şi nu vorbi cu Mine pentru aceia care s-au purtat cu nelegiuire,
căci ei sunt înecaţi!” ﴿
[Coran 23:26,27]

﴾ „Şi după ce te vei aşeza tu şi cei care sunt cu tine pe corabie, atunci
spune: „Mărire lui Allah care ne-a izbăvit pe noi de neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi mai
spune: „Doamne, alege pentru mine un loc de coborâre binecuvântată, căci Tu
eşti cel mai bun dintre coborâtori!” ~ Întru aceasta sunt semne, iar Noi suntem
ispititori.” ﴿
[Coran 23:28-30]
Allah grăieşte în Surat Aş-Şu’ara:

﴾ Neamul lui Noe i-a socotit pe trimişi mincinoşi, ~ Atunci când fratele lor
Noe le-a zis: „Oare nu aveţi voi frică?” ~ Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de
încredere, ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi nu vă cer pentru
aceasta nici o răsplată, căci răsplata mea Îi revine Domnului lumilor. ~ Aşadar fiţi
cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare!” ﴿
[Coran 26:105-110]

﴾ Dar ei au zis: „Oare să-ţi dăm ţie crezare, când pe tine te urmează cei
mai josnici [oameni]?” ~ A zis el: „Eu nu am cunoştinţă de ceea ce fac ei,
Socoteala lor nu este decât la Domnul meu, dacă măcar aţi pricepe. ~ Şi eu nu îi
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alung pe credincioşi: ~ Eu nu sunt decât un prevenitor limpede”. ~ Au zis ei:
„Dacă nu încetezi, Noe, vei fi dintre cei loviţi cu pietre!” ﴿
[Coran 26:111-116]

﴾ A zis el: „Doamne, neamul meu mă socoteşte mincinos, ~ Deci hotărăşte
între mine şi între ei şi mântuieşte-mă pe mine împreună cu cei credincioşi!” ~
Atunci l-am mântuit Noi pe el împreună cu cei care erau cu el în arca încărcată ~
Şi apoi i-am înecat pe cei rămaşi. ~ Întru aceasta este un semn, dar cei mai mulţi
dintre ei nu au fost credincioşi. ~ Iar Domnul tău este Atotputernic [şi] Îndurător. ﴿
[Coran 26:117-122]
În Surat Al-Ankbut se spune:

﴾ „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. ~
Şi i-am mântuit Noi pe el şi pe locuitorii corăbiei şi am făcut Noi [această
întâmplare] un semn pentru lumi.” ﴿
[Coran 29:14,15]
În Surat As-Saffat se spune:

﴾ „Şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de nenorocirea cea mare, ~
Şi i-am făcut pe urmaşii săi singurii care au rămas. ~ Şi am lăsat Noi pentru
neamurile care au venit după ele [această binecuvântare]: ~ „Pace asupra lui
Noe în toate veacurile!” ~ Astfel îi răsplătim Noi pe binefăcători. ~ El a fost unul
dintre robii Noştri dreptcredincioşi. ~ Apoi i-am înecat Noi pe ceilalţi.” ﴿
[Coran 37:76-82]
În Surat Al-Qamar se spune:
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﴾ „Înainte de ei, au ţinut de minciună neamul lui Noe şi ei l-au socotit
mincinos pe robul Nostru şi au zis: „[El este] un nebun!” Şi el a fost ocărât [de
necredincioşi]. ~ Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: „Eu sunt învins! Fă să
fie biruitoare [cauza Ta]!” ~ Şi am deschis Noi porţile cerului pentru o apă ce a
curs potop ~ Şi am făcut să ţâşnească izvoare din pământ şi astfel s-a întâlnit
apa, după o poruncă ce a fost hotărâtă.” ﴿
[Coran 54:9-12]

﴾ „Şi Noi l-am dus [pe Noe pe corabia] cea durată din scânduri şi cuie, ~
Care plutea sub ochii Noştri, [drept] răsplată pentru cel ce a fost tăgăduit. ~ Şi
am lăsat-o Noi ca un semn [de prevenire]. Dar oare se află cine să ia aminte? ~
Şi cum a fost chinul Meu şi prevenirile Mele? ~ Noi am făcut Coranul uşor, pentru
îndemnare, dar oare se află cine să ia aminte?” ﴿
[Coran 54:13-17]
Şi, în cele din urmă, Allah a revelat un întreg capitol (sură) despre Noe şi
despre neamul său, după cum urmează:

﴾ „În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător” ﴿
﴾ Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, [zicându-i]: „Îndeamnă neamul
tău, înainte de a se abate asupra lui o osândă dureroasă!” ~ A zis el: „O, neam al
meu! Eu sunt pentru voi un prevenitor limpede, ~ Adoraţi-L pe Allah, fiţi cu frică
de El şi daţi-mi ascultare! ~ El vă va ierta o parte din păcatele voastre şi vă va da
vouă răgaz până la un termen hotărât. Însă când va veni termenul hotărât de
Allah, el nu va mai putea fi amânat, dacă voiţi să ştiţi!” ﴿
[Coran 71:1-4]

﴾ El a zis: „Doamne, eu am chemat neamul meu, noaptea şi ziua, ~ Însă
chemarea mea nu a făcut decât să le sporească fuga. ~ Şi de câte ori i-am
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chemat ca să le ierţi lor, ei şi-au vârât degetele în urechi, s-au înfăşurat în
veşmintele lor şi au stăruit şi s-au arătat cu mare trufie; ~ Apoi i-am chemat cu
glas tare; ~ Apoi le-am vorbit lor deschis şi le-am vorbit lor în taină ~ Şi le-am zis
lor: „Rugaţi-vă de iertare Domnului vostru, căci El este Iertător, ~ Pentru ca El să
trimită asupra voastră cerul cu ploaie din belşug ~ Şi pentru ca să vă dăruiască
vouă averi şi copii şi să vă dea vouă grădini şi să vă dea vouă pâraie!” ﴿
[Coran 71:5-12]

﴾ „Ce este cu voi că nu vă rugaţi lui Allah, aşa cum se cuvine, ~ După ce
El v-a creat pe voi în [mai multe] faze? ~ Oare nu aţi văzut voi cum a creat Allah
şapte ceruri, unul peste altul ~ Şi a făcut Luna să le fie lor lumină şi a făcut
Soarele ca o candelă? ~ Allah v-a făcut pe voi să răsăriţi asemenea ierburilor,
din pământ, ~ Apoi vă va aduce pe voi înapoi la el şi vă va face să ieşiţi cu
adevărat. ~ Şi Allah v-a făcut vouă pământul ca un covor, ~ Pentru ca voi să
umblaţi pe el, pe cărări largi!” ﴿
[Coran 71:13-20]

﴾ Noe a zis: „Doamne, ei s-au arătat cu nesupunere faţă de mine şi îl
urmează pe acela ale cărui averi şi ai cărui copii nu fac decât să-i sporească
pierderea! ~ Şi ei au născocit un vicleşug prea mare ~ Şi au zis: „Nu-i părăsiţi
niciodată pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi niciodată pe Wadd şi pe Suwa' şi pe Yaguth
şi pe Ya'uq şi pe Nasr!” ~ Ei i-au adus pe mulţi în rătăcire. [Doamne,] nu le spori
nelegiuiţilor decât rătăcirea!” ﴿
[Coran 71:21-24]

﴾ „Din pricina păcatelor lor ei au fost înecaţi şi vor fi duşi să intre în Foc şi
nu au aflat pentru ei ajutoare afară de Allah!” ~ Şi Noe a zis: „Doamne, nu lăsa
pe pământ nici un sălăşluitor într-o casă, dintre necredincioşi, ~ Căci, dacă-i vei
lăsa [în viaţă], ei îi vor duce în rătăcire pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât
păcătoşi necredincioşi! ~ Doamne! Iartă-mă pe mine şi pe părinţii mei şi pe cel
care intră în casa mea cu credinţă, ca şi pe dreptcredincioşi şi pe
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dreptcredincioase, şi nu le spori nelegiuiţilor decât pierderea!” ﴿
[Coran 71:25-28]
Am menţionat şi mai înainte Hadisul relatat de Ibn Abbas, şi anume: „Au
existat zece Qarn între Adam şi Noe şi ei toţi au trăit urmând calea
islamului.” (Al-Bukhari) Am spus de asemenea că prin Qarn se înţelege fie un
secol, fie o generaţie, fie un neam de oameni.
După neamurile drept-credincioase, oamenii au început treptat să
slăvească idoli. Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas. Acesta din urmă a
explicat acest verset: Şi au zis: „Nu-i părăsiţi niciodată pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi
niciodată pe Wadd şi pe Suwa' şi pe Yaguth şi pe Ya'uq şi pe Nasr!” [71:23] El a
zis: „Acestea erau numele unor oameni cucernici ce se aflau printre ei. După
moartea acestora, Satana i-a amăgit pe oameni să înalţe statui pe locurile unde
aceştia obişnuiau să stea şi să le numească după numele lor. Şi aşa au făcut,
însă ei nu au fost slăviţi decât în momentul în care neamul acesta s-a stins din
viaţă şi noul neam s-a abătut de la dreapta Cunoaştere.” Ibn Abbas a spus: „Mai
târziu, acei idoli au fost slăviţi de către arabi.”
Ibn Jarir a relatat că Muhammed bin Qais a spus: „Au existat oameni
cucernici în perioada dintre Adam şi Noe şi aceştia au avut urmaşi ce i-au luat
drept modele. După ce au murit, urmaşii lor au spus: «Dacă am putea să le
facem lor statui, va fi mai plăcut şi pentru noi în slăvirea noastră [n.t. pentru
Allah] şi ne vor aminti şi de ei.» Astfel că au înălţat statui înfăţişându-i pe aceştia.
Însă când neamul acesta a murit şi un altul s-a ridicat, Iblis a pătruns în gândurile
lor spunându-le: «Strămoşii voştri i-au venerat şi datorită slăvirii acestora
obţineau ploaie, aşadar de ce nu faceţi şi voi acelaşi lucru?» Şi astfel au început
ei să-i slăvească.”
Abul-Mutahhir a relatat: „Oamenii l-au menţionat pe Yazid bin Al-Muhallab
şi aceştia erau alături de Abu Ja’far (Al-Baqir) în timpul rugăciunii. Când a
terminat rugăciunea, le-a zis: «L-aţi menţionat pe Yazid bin Al-Muhallab; el a fost
ucis într-un ţinut unde pentru prima oară au fost slăviţi idoli. Apoi l-a menţionat pe
Wadd şi a zis: „Acesta a fost un om cucernic, iubit de neamul său. Însă când a
murit, neamul său a înconjurat mormântul lui în Babilon şi a fost copleşit de
durere. Când Iblis a văzut durerea pricinuită de moartea lui, s-a arătat lor sub
înfăţişare umană şi le-a zis: „Am văzut mâhnirea voastră la moartea acestui om,
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astfel că aş putea eu înălţa o statuie asemenea lui chiar în acest loc, pentru a vă
putea reaminti de el!” Aceştia au răspuns: „Da!” Astfel că a făcut o statuie având
înfăţişarea acestuia. Au înălţat-o în locul lor de întrunire şi astfel şi-au amintit de
el. Când Iblis a observat promptitudinea cu care îşi aminteau de el, le-a sugerat:
«Să construiesc eu o statuie care să aibă înfăţişarea lui în casa fiecăruia dintre
voi, astfel încât fiecare dintre voi să-şi amintească de el în casa sa?» Şi ei au fost
de acord. Generaţiile următoare au văzut ce făcuseră părinţii lor pentru a-şi
aduce aminte de el. Totuşi copiii lor nu aveau nici cea mai mică idee despre cum
îl pomeniseră părinţii lor, astfel că treptat-treptat l-au luat drept zeul lor. Primul
care va fi slăvit în locul lui Allah a fost Wadd, idolul pe care îl numiseră astfel.»”
În concluzie, fiecare idol a fost slăvit de un grup diferit de oameni. Şi după
mai multe veacuri, oamenii au început să-şi facă idoli pentru ei înşişi, astfel încât
autoritatea lor să fie pe deplin recunoscută; şi aceştia au fost slăviţi în locul lui
Allah.
S-a relatat că atunci când Umm Salama şi Umm Habiba i-au menţionat
biserica numită „Maria” pe care o văzuseră în Etiopia şi i-au descris frumuseţea
şi imaginile pe care le văzuseră în interiorul acesteia, Mesagerul lui Allah - Allah
să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Acele imagini erau ale unor dreptcredincioşi la a căror moarte oamenii au înălţat pe mormintele lor locuri de
venerare. Apoi au zugrăvit acele imagini în interior. Aceştia sunt cele mai josnice
creaturi ale lui Allah.”

Misiunea lui Noe
Vom vorbi aici de perioada în care decăderea a pus stăpânire pe acel ţinut
şi oamenii au început să venereze idoli în loc să-L slăvească pe Allah. Atunci
Allah l-a trimis pe Noe drept Mesager al Său şi el i-a chemat să nu slăvească pe
nimeni afară de Allah, Cel fără de egal. Le-a interzis de asemenea să mai
venereze idoli.
El a fost primul mesager trimis pe pământ, aşa cum a spus şi Profetul. Abu
Huraira a relatat: „... Apoi oamenii vor veni la Adam şi vor spune: «O, Adam! Tu
eşti părintele omenirii! Allah te-a creat cu Mâna Sa, a suflat asupra ta din duhul
Său, le-a poruncit îngerilor să se prosterneze înaintea ta şi apoi ţi-a făcut lăcaş în
Paradis. Nu vei mijloci tu pentru noi la Domnul tău? Nu vezi tu situaţia noastră?»
Adam va răspunde: «Domnul meu s-a mâniat tare. Mi-a interzis mie pomul, dar
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eu nu m-am supus Lui. Sunt îngrijorat numai de soarta mea, sunt îngrijorat numai
de soarta mea! Duceţi-vă la altcineva. Duceţi-vă la Noe.» Oamenii se vor duce
apoi la Noe şi vor spune: «O, Noe! Tu ai fost primul mesager al oamenilor şi
Allah te-a numit un supus recunoscător. Nu vezi tu starea noastră, nu vezi tu în
ce situaţie ne aflăm? Nu vei mijloci tu pentru noi la Domnul tău?» Noe va
răspunde: «Domnul meu s-a mâniat tare; El nu a fost niciodată mai înainte atât
de mânios şi nici nu va mai fi atât de mânios. Eu sunt îngrijorat numai de soarta
mea, sunt îngrijorat numai de soarta mea!»”
Allah l-a trimis pe Noe ca mesager şi el a chemat oamenii să-L slăvească
pe Allah fără a-I face Lui asociaţi. Le-a cerut să nu venereze idoli, statui sau alte
imagini diavoleşti. Ei trebuie să creadă în Unicitatea lui Allah, în afară de Care nu
există altă divinitate şi în afară de care nu există alt Stăpân. După Noe, Allah l-a
trimis pe fiecare mesager cu aceeaşi misiune şi toţi acei mesageri se trăgeau din
urmaşii lui Noe, aşa cum se spune şi în Coran: „Şi i-am făcut pe urmaşii săi
singurii care au rămas.” [37:77] şi de asemenea şi într-un alt verset referitor la el
şi la Avraam: „... şi le-am dăruit urmaşilor lor profeţia şi Scriptura...” [57:26]
Din acestea se deduce că fiecare profet de după Noe s-a tras din urmaşii
acestuia, şi aşa s-a întâmplat şi cu Avraam.
În Coran se spune:

﴾ „Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: „Adoraţi-L
pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut!” ﴿
[Coran 16:36]
Se spune de asemenea în Coran:

﴾ „Întreabă-i pe trimişii Noştri, pe care i-am trimis înainte de tine, dacă am
făcut Noi alte divinităţi, afară de Cel Milostiv, ca să fie adorate!” ﴿
[Coran 43:45]
Allah a grăit în Coran:
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﴾ Şi Noi nu am trimis înaintea ta nici un profet fără să nu-i revelăm lui: „Nu
există altă divinitate în afară de Mine, deci adoraţi-Mă pe Mine!” ﴿
[Coran 21:25]
Din acest motiv a zis Noe către neamul său, aşa cum se menţionează în
Coran: „... Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Eu mă tem
pentru voi de chinul unei zile cumplite.” [7:59] şi a zis „Pentru ca voi să nu-L
adoraţi decât pe Allah, căci eu mă tem pentru voi de chinul unei zile dureroase”.
[11:26]
În Coran se menţionează că Adam a spus:

﴾ „O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara
Lui! Şi oare nu vă temeţi voi?” ﴿
[Coran 7:65]
Şi de asemenea a mai spus:

﴾ „O, neam al meu! Eu sunt pentru voi un prevenitor limpede, ~ Adoraţi-L
pe Allah, fiţi cu frică de El şi daţi-mi ascultare!” ﴿
[Coran 71:2,3]
În aceste versete, Coranul ne dezvăluie că Noe i-a chemat prin diverse
mijloace să urmeze calea lui Allah, zi şi noapte, atât în locuri publice, cât şi pe
fiecare în parte. Însă nici unul dintre aceste mijloace nu a dat rezultat. Ei au
continuat să se afunde în rătăcire şi au venerat idolii. I-au tratat pe Noe şi pe
urmaşii lui ca pe nişte duşmani, afişând un dispreţ total. I-au ameninţat cu lovituri
de pietre şi cu alungarea din ţinutul lor:

﴾ Dar căpeteniile neamului său au răspuns: „Noi te vedem pe tine într-o
rătăcire învederată!” ﴿
[Coran 7:60]
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Noe le-a răspuns: „O, neam al meu! Eu nu sunt în rătăcire, ci eu sunt
trimis de către Stăpânul lumilor. ~ Eu vă vestesc mesajele Stăpânului meu şi voi
să vă povăţuiesc, căci eu ştiu de la Allah ceea ce voi nu ştiţi.” [Coran 7:61,62]
Noe le-a explicat: „Nu mă aflu în rătăcire aşa cum susţineţi voi, ci eu mă
aflu pe Calea cea Dreaptă, ca Mesager al Stăpânului universului, Cel care face
lucrurile să existe numai prin a spune: „Fii!” Noe a transmis cu claritate Mesajul
Său, a fost sincer în îndemnuri şi a avut ştiinţa necesară de la Allah.” Însă ei au
răspuns: „Noi nu vedem în tine decât un om ca şi noi şi nu vedem să te fi urmat
pe tine decât aceia care sunt vrednici de dispreţ dintre noi şi fără pic de
chibzuinţă. Noi nu vedem să aveţi nici un merit faţă de noi, ci vă socotim mai
degrabă nişte mincinoşi!” [Coran 11:27]
Neamul său nu înţelegea cum ar putea un om să devină mesager al lui
Allah. I-au catalogat pe el dimpreună cu adepţii lui ca fiind cei mai vrednici de
dispreţ dintre ei.
Şi de aceea Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - i-a zis lui
Abu Bakr: „Nu am chemat pe nimeni la islam fără ca el să se opintească, în afară
de Abu Bakr, el nu a şovăit niciodată.”
Din acest motiv, oamenii i-au acordat Bei’a (sprijinul) lor în ziua de Saqifa
fără a avea nici cea mai mică ezitare. Întâietatea sa a fost evidentă pentru
oricine.
În Coran se spune:

﴾ A zis el: “O, neam al meu! Ce credeţi voi? Dacă eu am o dovadă limpede
de la Domnul meu şi El mi-a dat îndurare de la El, dar ochilor voştri ea le scapă,
oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâţi?” ﴿
[Coran 11:28]
Noe li s-a adresat lor cu toată bună-cuviinţa şi i-a chemat către Adevăr cu
blândeţe, aşa cum a grăit Allah către Moise şi Aaron:

﴾ „Şi spuneţi-i lui vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau se va
teme!” ﴿
[Coran 20:44]
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Într-un alt verset, Allah a grăit:

﴾ „Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi
discută cu ei cum e mai frumos!” ﴿
[Coran 16:125]
„O, neam al meu! Ce credeţi voi? Dacă eu am o dovadă limpede de la
Domnul meu şi El mi-a dat îndurare de la El” [11:28] ceea ce se referă la Profeţie
şi la trimiterea lui ca Mesager, însă „ochilor voştri ea le scapă”, ceea ce
înseamnă că voi (oamenii) nu sunteţi capabili să pricepeţi, astfel că nu aţi fost
călăuziţi către acesta. Şi „oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâţi”, ceea
ce înseamnă că nu vă vom forţa să acceptaţi Mesajul şi nici nu-l vom impune
asupra voastră cu forţa de vreme ce nu-l căutaţi şi nu-l doriţi. „O, neam al meu!
Eu nu vă cer vouă vreo avere în schimb, căci răsplata mea nu se află decât la
Allah” [11:29], ceea ce înseamnă că eu nu cer nici o recompensă în schimbul
misiunii mele de a transmite Mesajul, care vă va aduce vouă beneficii în ambele
lumi. Răsplata mea se află numai la Allah şi răsplata Lui este cea mai minunată
şi este veşnică. Aşadar nu trebuie să vă temeţi că aş dori beneficii, câştiguri
materiale sau vreun statut social.

﴾ „Şi nici nu-i voi alunga eu pe cei care cred, căci ei Îl vor întâlni pe
Domnul lor. Însă eu văd că voi sunteţi un neam de ignoranţi!” ﴿
[Coran 11:29]
Acest verset ne dezvăluie că neamul lui i-a cerut să îi alunge pe cei ce
cred, pe cei care îi numeau ticăloşi. S-au jurat că dacă va face acest lucru, i se
vor alătura. El a refuzat însă şi a zis: „ei Îl vor întâlni pe Domnul lor”, ceea ce
înseamnă: „Mi-e teamă să fac acest lucru, căci dacă îi alung din acest ţinut vor
avea mărturie împotriva mea atunci când îl vor întâlni pe Domnul lor.”
Aşa s-a întâmplat şi în cazul Profetului, când necredincioşii Quraiş i-au
cerut să nu îi primească pe acei „ticăloşi” musulmani ce credeau în el, printre
care se aflau şi: Ammar, Suhaib, Bilal şi alţii. Allah însă i-a interzis să facă acest
lucru.
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„Şi eu nu vă spun că eu am comorile lui Allah şi eu nu ştiu neştiutul. Nici
nu spun că eu sunt un înger...” [11:31] Acest verset înseamnă că eu (Noe) sunt
numai robul şi mesagerul Său. Nu cunosc neştiutul, ci numai ceea ce Allah m-a
învăţat şi eu nu am nici o putere asupra vreunui lucru în afară de ceea ce mi-a
dăruit Allah, nici nu pot să-mi aduc beneficii, nici nu pot să-mi cauzez suferinţe,
în afară de cazul în care Allah doreşte să fac acest lucru.
„... şi nici nu spun acelora pe care ochii voştri îi dispreţuiesc că Allah nu le
va dărui lor bine. Allah ştie mai bine ce se află în sufletele lor, iar eu aş fi, aşadar,
dintre cei nelegiuiţi!” [11:31], ceea ce înseamnă că eu nu pot să depun mărturie
că ei nu vor avea parte de răsplată în Ziua Judecăţii. Allah le ştie cel mai bine
faptele şi El îi va recompensa prin bunătate dacă au înfăptuit fapte bune şi prin
mânie dacă au făcut rău. Iar într-un alt verset se spune:
„Dar ei au zis: „Oare să-ţi dăm ţie crezare, când pe tine te urmează cei mai
josnici [oameni]?” ~ A zis el: „Eu nu am cunoştinţă de ceea ce fac ei, ~ Socoteala
lor nu este decât la Domnul meu, dacă măcar aţi pricepe. ~ Şi eu nu îi alung pe
credincioşi: ~ Eu nu sunt decât un prevenitor limpede.”
[Coran 26:111-115]
Au trecut anii, însă certurile dintre Noe şi neamul său au continuat şi ei au
respins chemarea sa, după cum Allah grăieşte în Coran: „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.” [29:14] După o perioadă atât de lungă, numai câţiva au crezut în el.
La sfârşitul unei generaţii, aceasta o avertiza pe următoarea să nu ia
seama la Noe şi să nu se încreadă în el, ci să lupte împotriva lui. Încă din
copilărie, părintele îşi învăţa copilul să nu creadă în Noe. Devenise o
caracteristică a lor să refuze să creadă în Allah şi să nu urmeze calea
Adevărului. Noe a zis: „... şi nu vor zămisli decât păcătoşi necredincioşi!” [71:27]

﴾ „Au zis ei: “O, Noe! Te-ai certat cu noi şi prea mult te-ai certat. Adu-ne
nouă cele cu care ne ameninţi, dacă tu eşti dintre cei care spun adevărul!” ~ Le-a
răspuns el: “O să vi le aducă Allah dacă El voieşte, iar voi nu-L veţi putea

59

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

împiedica!” ﴿
[Coran 11:32,33]
Din acest verset reiese că numai Allah poate să aducă pedeapsa şi nimic
nu-L poate împiedica să facă acest lucru. El este Cel ce creează lucrurile, spune
numai: „Fii!” şi acesta devine existenţă.

﴾ Şi sfatul meu nu vă este spre folos - de aş vrea să vă sfătuiesc - dacă
Allah voieşte să vă ducă în rătăcire.El este stăpânul vostru şi la El veţi fi întorşi! ﴿
[Coran 11:34]
De aici reiese limpede că dacă Allah doreşte să vă pună la încercare,
atunci nimic nu vă va putea călăuzi. El este Cel ce călăuzeşte şi El este Cel ce
rătăceşte.

Arca lui Noe şi Potopul

﴾ Şi i s-a revelat lui Noe: „Nu vor crede din neamul tău decât aceia care
deja au crezut, dar tu nu te întrista pentru ceea ce fac ei!” ﴿
[Coran 11:36]
Acest verset reprezintă o mângâiere pentru Noe, ca de altfel şi o
consolare. Misiunea ta este încheiată şi tu ţi-ai dus la îndeplinire sarcina ce ţi-a
fost înmânată. Acum nu trebuie să te mâhneşti din cauza lor, căci Allah va trimite
în curând sprijinul Său pentru tine şi pedeapsa Sa pentru ei.

﴾ „Şi fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după inspiraţia Noastră şi nu-Mi mai
pomeni despre cei care au fost nelegiuiţi, căci ei sunt înecaţi!” ﴿
[Coran 11:37]
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Acest lucru s-a întâmplat atunci când Noe a renunţat la speranţă şi nu a
văzut nici gram de bunătate în neamul său, care l-a nedreptăţit prin fiecare mijloc
pe care l-a găsit şi a respins categoric Adevărul. Atunci s-a rugat la Allah să
trimită asupra lor pedeapsa Sa.
Allah a grăit:

﴾ „Noe ne-a chemat pe Noi şi Noi am fost cei mai buni care i-am răspuns!
~ Şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de nenorocirea cea mare,” ﴿
[Coran 37:75,76]
Şi a mai spus:

﴾ „Şi [adu-ţi aminte de] Noe, când a chemat el, mai înainte, şi i-am răspuns
Noi şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de spaima cea mare.” ﴿
[Coran 21:76]
Şi de asemenea a spus:

﴾ A zis el: „Doamne, neamul meu mă socoteşte mincinos, ~ Deci hotărăşte
între mine şi între ei şi mântuieşte-mă pe mine împreună cu cei credincioşi!” ﴿
[Coran 26:117,118]
Şi a spus:

﴾ Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: „Eu sunt învins! Fă să fie
biruitoare [cauza Ta]!” ﴿
[Coran 54:10]
Şi a zis:
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﴾ „Doamne! Ajută-mă pe mine, fiindcă ei mă învinuiesc de minciună!” ﴿
[Coran 23:26]
Allah a grăit:

﴾ „Din pricina păcatelor lor ei au fost înecaţi şi vor fi duşi să intre în Foc şi
nu au aflat pentru ei ajutoare afară de Allah!” ~ Şi Noe a zis: „Doamne, nu lăsa
pe pământ nici un sălăşluitor într-o casă, dintre necredincioşi, ~ Căci, dacă-i vei
lăsa [în viaţă], ei îi vor duce în rătăcire pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât
păcătoşi necredincioşi!” ﴿
[Coran 71:25-27]
Şi păcatele lor s-au acumulat din necredinţă şi imoralitate, la care s-a mai
adăugat şi rugăciunea profetului lor împotriva lor. Când s-a ajuns în această
situaţie, Allah i-a poruncit lui Noe să înceapă să construiască arca. Aceasta a
fost o corabie măreaţă ce nu a avut precedent.

﴾ „Lucra el la corabie şi de câte ori trecea pe lângă el câte o căpetenie din
neamul său, îl luau în derâdere...” ﴿
[Coran 11:38]
Aceştia nu credeau că va veni vreodată un potop atât de mare încât să
moară cu toţii înecaţi: „Însă el le-a zis: “Dacă râdeţi de noi, vom râde şi noi de
voi, asemenea cum râdeţi.” [Coran 11:38]
Acest verset înseamnă: „Râdeţi de noi pentru că facem această corabie şi
aşteptăm să vină un potop, însă noi râdem de voi fiindcă nu aţi fost călăuziţi şi aţi
persistat în ignoranţă şi rătăcire, ceea ce va duce la înecul vostru.”

﴾ „Şi veţi afla voi cui îi va veni chinul care-l va umili şi peste cine va veni
chinul dăinuitor!” ﴿
[Coran 11:39]

62

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

Necredinţa şi încăpăţânarea au devenit trăsăturile lor de bază şi aşa va fi
până în Ziua de Apoi, căci ei vor refuza a crede că Noe a fost trimis ca mesager
al lui Allah.
Abu Sa’id spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a
zis: „Noe şi neamul său vor veni în Ziua Judecăţii. Allah va spune: «Ai transmis
Mesajul Meu?» Noe va răspunde: «Da, Doamne!» Atunci Allah va întreba
neamul său: «V-a transmis el vouă Mesajul?» Şi ei vor răspunde: «Nu, nici un
profet nu a venit la noi!» Apoi El va zice către Noe: «Cine poate depune mărturie
pentru tine?» El va răspunde: «Muhammed şi comunitatea (umma) sa.» Şi noi
vom depune mărturie că Noe a transmis Mesajul. Şi Allah va spune: „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]
Această comunitate va depune mărturie, pe baza mărturiei Profetului, că
Allah l-a trimis pe Noe cu Adevărul, i-a dezvăluit lui Adevărul şi a transmis în
totalitate Adevărul neamului său. Le-a dezvăluit fiecare lucru ce era în folosul lor
şi le-a interzis fiecare lucru ce era în defavoarea lor.
Aşa a făcut fiecare profet pentru neamul său. Noe i-a prevenit chiar şi de
Dajjal (Anticristul), cu toate că nu era aşteptat să vină în timpul vieţii sale.
Abdullah bin Omar a relatat: „Odată Profetul stătea printre oameni,
slăvindu-L pe Allah Preaputernicul, şi apoi l-a menţionat pe Dajjal, spunând: «Vă
avertizez despre el, şi nici un profet nu a venit fără a-şi avertiza neamul de
venirea acestuia. Chiar şi Noe şi-a avertizat neamul. Însă eu vă voi spune de o
trăsătură pe care nici un alt profet nu a dezvăluit-o neamului său. Ştiu că el vede
cu un singur ochi şi Allah este Atoatevăzător.»” (Al-Bukhari)
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Să vă spun eu vouă un lucru despre Dajjal pe care nici un alt
profet nu l-a dezvăluit neamului său mai înainte? El vede cu un singur ochi şi va
aduce cu el imagini asemănătoare Paradisului şi Iadului. Însă ceea ce va
pretinde a fi Paradis, va fi Iad. Vă avertizez aşa cum Noe şi-a avertizat neamul
său mai înainte!”
Thauri a spus: „Allah i-a poruncit să construiască o corabie lungă de 70 de
metri (Dhira’a), să o ungă cu smoală în interior şi în exterior, partea sa de jos
(prora) să fie arcuită, astfel încât să se deplaseze cu uşurinţă pe apă.”
Qatada a spus: „Lungimea sa era de 275 de metri (Dhira’a), iar lăţimea de
46 de metri. Aceleaşi dimensiuni sunt notate şi în Tora şi aşa am citit şi eu.”
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Hasan Basri a spus: „Lungimea sa era de 550 de metri, iar lăţimea sa era de 275
de metri.” Ibn Abbas a spus însă: „Lungimea sa era de 900 de metri şi avea o
lăţime de 550 de metri.” Se spune de asemenea că lungimea acesteia era de
1830 de metri, cu o lăţime de 90 de metri.
Cu toate acestea, în unanimitate s-a relatat că înălţimea sa era de 27 de
metri şi era o corabie cu trei punţi, fiecare punte având o înălţime de 9 metri.
Puntea de jos era destinată animalelor şi cirezilor, cea din mijloc era pentru
oameni, iar cea de deasupra era pentru păsări.
Allah a spus:

﴾ „Şi a zis el: „Doamne! Ajută-mă pe mine, fiindcă ei mă învinuiesc de
minciună!” ~ Şi i-am revelat Noi: „Fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după revelaţia
Noastră!” ﴿
[Coran 23:26,27]
Acest verset înseamnă: „Construieşte arca după porunca Noastră şi Noi te
vom veghea în timp ce o construieşti, te vom călăuzi astfel încât să o înalţi pentru
a putea face faţă acestui puternic Potop.”

﴾ „Iar când va veni porunca Noastră şi va clocoti cuptorul, atunci du pe ea
din fiecare [specie] câte o pereche şi familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a
rostit cuvântul! Şi nu vorbi cu Mine pentru aceia care s-au purtat cu nelegiuire,
căci ei sunt înecaţi!” ﴿
[Coran 23:27]
Allah Preaputernicul i-a poruncit lui Noe ca atunci când va veni Porunca
Sa şi pedeapsa Sa se va împlini să ducă pe arcă câte o pereche din fiecare
specie de animale, câte un mascul şi câte o femelă. Trebuia de asemenea să
urce în arcă familia sa, în afară de cei ce au respins chemarea lui, căci Allah a
hotărât nimicirea acestora. I-a poruncit de asemenea ca atunci când Pedeapsa
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va veni să nu-i vorbească despre aceştia.
Marea majoritate a învăţaţilor este de părere că tannur, tradus prin
„cuptor”, se referă la faţa pământului. (La propriu înseamnă cuptor de pâine, dar
la figurat se referă la faţa pământului.) Acest lucru înseamnă că pământul va
începe să scoată la iveală apă clocotită de pretutindeni, chiar şi cuptoarele de
pâine care de obicei sunt construite în pământ vor clocoti cu apă. Într-o altă
versiune, Ibn Abbas a spus că tannur este un izvor din India, în timp ce Aş-Şa’bi
a spus că acesta se află în Kufa, iar Qatada a menţionat că se află în Peninsula
Arabică.
Şi Allah a grăit:
﴾ „Iar când a venit porunca Noastră şi s-a învolburat cuptorul, am spus
Noi: „Adu pe ea din fiecare [seminţie] câte doi soţi şi familia ta - afară de cei
împotriva cărora hotărârea a fost deja dată -, şi pe cei care au crezut”. Însă nu au
crezut împreună cu el decât puţini.” ﴿
[Coran 11:40]
În Biblie, „Facerea [7:02]”, se spune: „Să iei cu tine din toate animalele
curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din
animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască.” Totuşi
acest lucru contrazice conceptul coranic unde este folosit cuvântul „Ithnain” care
denotă două.
„... şi familia ta – afară de cei împotriva cărora hotărârea a fost luată deja”,
ceea ce înseamnă: „Să-i iei numai pe acei din familia ta care au crezut şi lasă-i
pe cei ce nu au crezut. Fiul său, Iam, a fost unul dintre cei ce nu au crezut, aşa
cum vom explica mai târziu.”
„... şi pe cei care au crezut”, ceea ce înseamnă: „Să-i iei pe acei oameni
care au crezut împreună cu tine.” „Însă nu au crezut împreună cu el decât puţini.”
– aşa s-a întâmplat, deşi Noe i-a chemat să urmeze calea lui Allah o lungă
perioadă de timp, chemându-i zi şi noapte, în locuri publice sau pe fiecare în
parte, uneori prin ameninţări, iar alteori prin promisiuni Divine.
Învăţaţii musulmani nu au căzut la un consens în ceea ce priveşte numărul
de oameni ce s-a îmbarcat pe arca lui Noe.
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Ibn Abbas a relatat că au fost 80 de oameni împreună cu soaţele lor. Ka’b
Al-Ahbar a spus că erau 72 de oameni.
Se spune că din familia lui Noe nu erau decât Noe, cei trei fii ai săi, cele
patru nurori ale sale dimpreună cu soţia lui Iam, cel care nu a crezut împreună cu
Noe şi nu s-a urcat pe corabie. Dacă luăm în considerare această opinie, se va
contrazice ceea ce se spune în Coran, şi anume că numai cei ce au crezut s-au
îmbarcat pe corabie. Într-o altă versiune se spune că erau şapte din familia sa.
Soţia lui Noe, cea care a dat naştere la toţi copiii lui, a murit înainte de
venirea Potopului. Într-o altă relatare, se spune că ea s-a înecat împreună cu
necredincioşii. În Biblie se spune că se afla în arcă, astfel că este posibil să fi
devenit necredincioasă după aceea.

﴾ „Şi după ce te vei aşeza tu şi cei care sunt cu tine pe corabie, atunci
spune: „Mărire lui Allah care ne-a izbăvit pe noi de neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi mai
spune: „Doamne, alege pentru mine un loc de coborâre binecuvântată, căci Tu
eşti cel mai bun dintre coborâtori!” ﴿
[Coran 23:28,29]
Allah Preaputernicul îi porunceşte lui Noe să se roage la El aşa cum El l-a
îndemnat să construiască arca pentru a se salva. Allah l-a salvat pe Noe şi pe
cei ce au crezut şi i-a înecat pe cei ce s-au abătut de la calea cea dreaptă.

﴾ Şi El este Acela care le-a creat pe toate soiurile şi v-a făcut vouă
corăbiile şi dobitoacele pe care le călăriţi, ~ Ca să vă aşezaţi pe spinările lor şi să
pomeniţi îndurarea Domnului vostru, când şedeţi pe ele, zicând: „Slavă Celui
care ni le-a supus nouă pe acestea pe care noi nu am fi putut să le stăpânim! ~
Şi noi la Domnul nostru ne vom întoarce!” ﴿
[Coran 43:12-14]
Allah ne-a poruncit să facem rugăciuni sau rugi înainte de a începe un
lucru pentru a câştiga binecuvântarea şi milostenia Sa şi de a ajunge la un
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rezultat bun. Allah de asemenea i-a poruncit Profetului Său atunci când a
efectuat migrarea să spună următoarea rugăciune:

﴾ Şi spune: “Doamne, fă-mă să intru printr-o intrare a Adevărului şi scoatemă pe mine printr-o ieşire a Adevărului şi dă-mi de la Tine putere ajutătoare!” ﴿
[Coran 17:80]
Noe s-a supus Poruncii lui Allah şi a spus: „Şi a zis el: “Urcaţi-vă pe ea! În
numele lui Allah va fi mersul ei şi oprirea ei! Domnul meu este Iertător,
Îndurător!” [Coran 11:41]
Aceasta înseamnă că arca va porni în Numele lui Allah şi îşi va încheia
traseul de asemenea slăvind Numele lui Allah.
„Şi când a purces cu ei printre valuri ca munţii, ...” [11:42] „valuri precum
munţii”, adică a fost un potop atât de mare, încât pământul nu a mai fost
niciodată martor la o asemenea catastrofă. Porţile cereşti s-au deschis şi
pretutindeni din pământ au ţâşnit izvoare.
În Surat Al-Qamar se spune:

﴾ „Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: "Eu sunt învins! Fă să fie
biruitoare [cauza Ta]!” ~ Şi am deschis Noi porţile cerului pentru o apă ce a curs
potop ~ Şi am făcut să ţâşnească izvoare din pământ şi astfel s-a întâlnit apa,
după o poruncă ce a fost hotărâtă. ~ Şi Noi l-am dus [pe Noe pe corabia] cea
durată din scânduri şi cuie, ~ Care plutea sub ochii Noştri, [drept] răsplată pentru
cel ce a fost tăgăduit” ﴿
[Coran 54:10-14]
„Care plutea sub ochii Noştri”, ceea ce înseamnă că Arca lui Noe a navigat
sub Pavăza şi Veghea Divină.
În Surat Al-Haqqa se spune:

﴾ „Când apele s-au revărsat, v-am dus pe voi pe corabie, ~ Pentru ca Noi
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să facem din aceasta pentru voi o pomenire şi pentru ca urechea care o aude să
o ţină minte.” ﴿
[Coran 69:11,12]
Un grup de exegeţi a susţinut că nivelul apei s-a ridicat cu 13 metri peste
vârful celui mai înalt munte de pe pământ. Acest lucru este de asemenea
menţionat şi în Biblie. (Biblia – „Facerea” [7:20])
Într-o altă opinie se afirmă că erau 70 de metri deasupra pământului şi că
apa a acoperit toată suprafaţa acestuia, de la răsărit la apus, a acoperit câmpiile
şi munţii, deşerturile şi sălbăticiile. Totul a murit după Potop.

﴾ „... l-a strigat Noe pe fiul său, care stătea deoparte: „O, fiul meu! Urcă
împreună cu noi, nu fi laolaltă cu necredincioşii!” ~ Dar a răspuns [fiul]: „Voi găsi
refugiu pe un munte ce mă va apăra de apă”. I-a zis [atunci]: „Astăzi nu este
apărător de porunca lui Allah, afară de acela cu care El este îndurător!” Şi
valurile i-au despărţit pe ei doi, iar el a fost printre cei înecaţi!” ﴿
[Coran 11:42,43]
Este vorba despre fiul lui Noe – Iam, fratele lui Sem, Ham şi Iafet. Unii sunt
de părere că numele acestuia era Cainan. Acesta a fost un necredincios şi un
răufăcător. El s-a opus părintelui său şi a refuzat să înveţe învăţăturile acestuia,
şi din aceste motive a fost înecat. Totuşi, toţi cei ce nu se înrudeau cu Noe şi, cu
toate acestea, se numărau printre adepţii lui, au scăpat de Pedeapsă.

﴾ „Şi s-a grăit: „O, pământule! Înghite apa ta!” şi „O, cerule! Încetează [cu
ploaia]!” Şi a scăzut apa şi s-a împlinit porunca, iar ea s-a aşezat pe muntele
Al-Judi. Şi s-a grăit: „Piară neamul de nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 11:44]
Când nu a mai rămas nici unul dintre acei răufăcători şi dintre cei ce îi
slăveau pe alţii în loc de Allah, El a poruncit pământului să-şi înghită apa şi le-a
poruncit sferelor cereşti să oprească ploaia. Porunca Sa a fost îndeplinită şi
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pedeapsa a fost sfârşită. Aceştia au fost privaţi de Milostenia şi de Iertarea lui
Allah datorită atitudinii lor de refuz şi neîncredere în Mesajul Său.
Allah apoi a menţionat rugămintea lui Noe faţă de El referitoare la fiul său
şi cererea lui ca acesta să nu fie înecat. A spus că Allah i-a promis că, odată cu
el, El îi va salva familia şi fiul său era din familia sa, – cum de a fost el înecat?
Atunci i s-a răspuns că fiul său nu se număra printre membrii familiei
despre care Allah făcuse promisiune că îi va salva. Şi Allah a grăi astfel: „şi
familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a rostit cuvântul!” [23:27]
Acest fiu s-a numărat printre cei asupra cărora Porunca lui Allah a fost
deja hotărâtă din cauza nesupunerii şi necredinţei lui. Aşadar s-a aflat în aceeaşi
tabără cu cei necredincioşi şi s-a îndreptat spre acelaşi deznodământ.
S-a fost zis: „O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu
binecuvântări asupra ta şi asupra comunităţilor ce se vor ivi dintre acei care sunt
cu tine. Iar alte comunităţi le vom lăsa să aibă parte de bucurie trecătoare şi pe
ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de la Noi.”
[Coran 11:48]
Allah i-a poruncit lui Noe să iasă din arca sa după ce aceasta s-a aşezat
pe muntele Judi. Izvoarele s-au retras, iar pământul s-a zvântat.
„O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu binecuvântări asupra
ta” [11:48], aceasta înseamnă: „Coboară şi vino fără teamă şi cu binecuvântări
asupra ta şi asupra celor ce se vor naşte dintre neamul tău.” Allah nu le-a dăruit
nici un copil credincioşilor ce au fost salvaţi împreună cu Noe. Cu alte cuvinte
toată stirpea umană duce la fiii lui Noe, ca urmaşi ai lui Sem, Ham sau Iafet.
Allah a grăit:

﴾ „Şi i-am făcut pe urmaşii săi singurii care au rămas.” ﴿
[Coran 37:77]
Sa’id bin Musaiiab a zis: „Noe a avut trei fii: Sem, Iafet şi Ham. Fiecare
dintre aceştia a avut trei copii. Din urmaşii lui Sem s-au născut arabii, perşii şi
romanii. Din urmaşii lui Iafet s-au născut turcii, Saqaliba şi neamurile Yagog şi
Magog. Şi Ham a deschis stirpea copţilor, a sudanezilor şi a berberilor.”
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S-a spus de asemenea că toţi cei trei copii ai lui Noe s-au născut după
Potop. Fiul său, Cainan, s-a născut înainte de Potop şi a murit în timpul lui, iar
Abir care a fost născut înainte de Potop a murit înainte de acesta. Totuşi este
mai sigur să sugerăm că cei trei copii ai săi au fost îmbarcaţi împreună cu el, cu
soţiile şi mama acestora. Aşa găsim de altfel şi în Tora.

Dorinţa lui Noe
Imamul Ahmed a relatat citându-l pe Abdullah bin Omar: „În vreme ce
şedeam alături de Profet, a venit un beduin care purta un veşmânt lung (Jubba)
făcut în Saiba, Siria, ţesut cu mătase. Profetul a zis: «Acest prieten al vostru a
îmbrăcat un stil pur persan şi a şters orice urmă că ar fi fost păstor.» Apoi i-a zis:
«Oare nu văd eu asupra ta veşmântul celor ce nu-şi folosesc inteligenţa?» A mai
zis: „Când lui Noe i-a venit ceasul morţii, a dat o ultimă povaţă copiilor săi şi le-a
spus: «Vă voi vorbi acum despre dorinţa mea. Vă voi porunci vouă înfăptuirea a
două lucruri şi vă voi interzice vouă două lucruri. Vă poruncesc să vă păstraţi
mereu credinţa într-un Unic Dumnezeu, Allah, căci nu există altă divinitate în
afară de Allah. Dacă cele şapte sfere cereşti şi cele şapte pământuri ar fi puse pe
un taler şi „La ilaha illallah” ar fi pusă pe celălalt taler, acesta din urmă ar atârna
mai greu şi ar fi mai presus decât cel de dinainte. Şi vă interzic de la Şirk (a-I
face lui Allah egali), de la Kibr (trufie) sau dispreţ.»”
Ibn Omar a relatat că Profetului - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască
- i s-a spus: „O, Mesager al lui Allah! Ştim ce înseamnă Şirk, dar ce este Kibr?
Este ca şi cum am avea o pereche de pantofi frumoşi cu şireturi frumoase?”
Profetul a răspuns: „Nu!” Atunci altcineva a spus: „Înseamnă a avea o rochie
frumoasă şi a o purta?” Profetul a zis din nou: „Nu!” O altă persoană l-a întrebat
dacă înseamnă a avea un animal de călărie. Profetul a răspuns negativ. Apoi a
fost întrebat dacă acest cuvânt înseamnă a face un lucru împreună cu prietenii şi
a şedea alături de aceştia, iar Profetul a răspuns din nou negativ. Atunci ei l-au
întrebat din nou: „Ce înseamnă atunci Kibr?” Profetul a spus: „Kibr înseamnă a
nu ţine seama de Adevăr şi a încălca drepturile oamenilor.”
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Povestea lui Hud
- Pacea fie asupra sa Acesta este Hud bin Şelah bin Arfaxad bin Sem bin Noe. S-a spus de
asemenea că Hud a fost Eber bin Şelah bin Arfaxad bin Sem, aşa cum se
menţionează în Tora (Biblia „Facerea” [11]).
Tribul său a fost cunoscut sub numele de Ad; aceştia erau arabii ce trăiau
în munţii deşertici dintre Oman şi Hadramout, în apropierea apei. Sălaşul lor a
fost numit Aş-Şahr, iar valea în care au trăit a fost cunoscută ca Mughith.
Sălăşluiau în corturi imense cu stâlpi înalţi.
Allah a grăit în Coran:

﴾ „Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu ’Ad, ~ Cu Iram, [cetatea] cu
corturi ridicate, ~ Care nu a mai avut seamăn printre cetăţi” ﴿
[Coran 89:6-8]
Într-un lung Hadis referitor la profeţi şi mesageri, Abu Dhar a relatat că
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „... patru dintre
aceştia au fost arabi: Hud, Salih, Şu’aib şi Profetul vostru, o, Abu Dhar!” (Sahih
Ibn Hibban)
Se spune că Hud a fost prima persoană care a vorbit limba arabă. Ibn
Munabbih a susţinut că tatăl lui a fost cel ce a vorbit pentru întâia oară.
Acei arabi ce au trăit înainte de Ismail sunt numiţi „arabii Ariba” sau „arabii
puri” şi aceştia au fost: „Ad, Thamud, Jurhum, Tasm, Jadis, Umaim, Madian,
Imlaq, Jasim, Qahtan, neamul Yaqtan şi alţii.”
Cei numiţi „Arabii Musta’riba” sunt cei formaţi prin intermediul căsătoriilor,
aceştia vin din stirpea lui Ismail, fiul lui Avraam. Ismail a fost primul care a vorbit
araba literară. El a învăţat araba literară de la tribul Jurhum, neam ce sălăşluia în
Haram (Moscheea din Mecca) împreună cu acesta şi cu mama lui, Hagar. Totuşi,
el a vorbit mai bine araba decât aceştia, iar Profetul nostru - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - pronunţa literele arabe în modul în care le
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rostea Ismail.

Ad şi idolatrii
După încetarea Potopului, neamul Ad a fost primul care a venerat idoli.
Aceştia au avut trei idoli: Samd, Samud şi Hara. Allah l-a trimis la ei pe Hud drept
profet, pentru a le arăta lor calea cea dreaptă. În Surat Al-A’raf, Allah a grăit:

﴾ „Şi [neamului] ’Ad [I l-am trimis] pe fratele lor Hud, care le-a zis: „O,
neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Şi oare
nu vă temeţi voi?” ~ Dar cârmuitorii neamului său, care nu credeau, au zis: „Noi
te vedem pe tine în ignoranţă şi te socotim pe tine dintre cei mincinoşi!” ﴿
[Coran 7:65,66 ]

﴾ A zis el: „O, neam al meu! Nu este în mine pic de ignoranţă, ci eu sunt
trimis de Stăpânul lumilor. ~ Eu vă vestesc mesajele Domnului meu şi eu sunt
pentru voi sfătuitor credincios. ~ Oare vă miraţi că îndemnul vă vine de la
Domnul vostru printr-un om dintre voi pentru a vă preveni? Aduceţi-vă aminte că
El v-a făcut urmaşi ai neamului lui Noe şi v-a făcut mai mari la înfăţişare decât pe
ei. Şi aduceţi-vă aminte de binefacerile lui Allah; poate că voi o să izbândiţi!” ﴿
[Coran 7:67-69]

﴾ Au zis ei: „Ai venit la noi pentru ca noi să-L adorăm pe Allah singur şi să
părăsim ceea ce au adorat părinţii noştri? Adu asupra noastră cele cu care ne
ameninţi, dacă tu eşti dintre cei ce spun adevărul!” ~ A zis el: „Veţi fi loviţi de
pedeapsa şi mânia Domnului vostru! Vă certaţi cu mine pentru nişte nume pe
care voi şi părinţii voştri le-aţi dat fără ca Allah să fi pogorât în legătură cu ele nici
o dovadă? Aşteptaţi, aşadar! Dar şi eu voi fi împreună cu voi printre cei care
aşteaptă!” ﴿
[Coran 7:70,71]
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﴾ „Şi Noi l-am mântuit pe el şi pe cei care au fost alături de el, prin mila
Noastră, şi i-am stârpit pe aceia care au ţinut semnele Noastre drept mincinoase
şi nu au fost credincioşi.” ﴿
[Coran 7:72]
În Surat Hud, Allah grăieşte povestea lui prin aceste cuvinte:

﴾ „Şi [Noi l-am trimis] la [neamul] ’Ad pe fratele lor Hud, care a zis: „O,
neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi [altă] divinitatea în afară de El! Voi
sunteţi doar născocitori [de minciuni]! ~ O, neam al meu! Eu nu vă cer pentru
aceasta răsplată, ci răsplata mea este numai la Acela care m-a creat. Oare voi
nu pricepeţi? ~ O, neam al meu! Rugaţi-vă de iertare Domnului vostru, apoi
căiţi-vă faţă de El, pentru ca El să trimită asupra voastră cerul încărcat de ploaie
şi să sporească puterea voastră cu putere! Şi nu vă abateţi ca nişte mari
păcătoşi!” ﴿
[Coran 11:50-52]

﴾ Au zis ei: „O, Hud! Nu ne-ai adus nouă un semn desluşit, iar noi nu-i vom
părăsi pe zeii noştri, pentru cuvântul tău, şi nici nu vom fi cu credinţă în tine! ~
Noi nu zicem decât că te-a ajuns un rău de la unul din zeii noştri!” A zis el: „Eu Îl
iau pe Allah ca martor şi voi, de asemenea, fiţi martori că eu sunt nevinovat
pentru ceea ce voi luaţi ca asociaţi ~ În locul Lui! Deci vicleniţi cu toţii împotriva
mea, fără să-mi daţi nici un răgaz!” ﴿
[Coran 11:53-55]

﴾ „Eu mă încred în Allah - Domnul meu şi Domnul vostru! Şi nu este
vietate pe care El să nu o ţină de chica ei. Domnul meu este pe drumul cel drept!
~ Iar de vă veţi întoarce, eu nu am făcut decât să vă aduc cele cu care am fost
trimis la voi. Şi Domnul meu va lăsa să urmeze după voi un alt neam, fără ca voi
să-I aduceţi Lui vreun rău. Iar Domnul meu este peste toate Păzitor!” ﴿
[Coran 11:56,57]
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﴾ „Şi când a venit porunca Noastră, i-am mântuit Noi pe Hud şi pe cei care
credeau împreună cu el, prin mila Noastră, şi i-am mântuit de osândă cruntă! ~
Aceştia sunt [neamul] ’Ad. Ei au tăgăduit semnele Domnului lor şi nu au dat
ascultare trimişilor Săi şi au urmat ei porunca oricărui tiran îndărătnic. ~ Şi au fost
ei urmăriţi de un blestem în această lume şi în Ziua Învierii. [Neamul] ’Ad nu a
crezut în Domnul lor. Departe cu ‘Ad, neamul lui Hud!” ﴿
[Coran 11:58-60]
În Surat Al-Mu’minun se spune:

﴾ „Iar după ei am făcut Noi să se ivească mai apoi un alt neam. ~ Şi le-am
trimis lor un trimis dintre ei, [pentru ca el să le spună]: „Adoraţi-L pe Allah! Voi nu
aveţi altă divinitate afară de El! Oare voi nu vă temeţi [de El]?” ~ Însă au zis
căpeteniile neamului său care nu au crezut şi au tăgăduit întâlnirea din Lumea de
Apoi şi pe care Noi le-am ţinut în belşug în această lume: „Acesta nu este decât
un om ca şi voi, care mănâncă ceea ce mâncaţi voi şi bea ce beţi voi,” ﴿
[Coran 23:31-33]

﴾ „Iar de veţi da ascultare unui om asemenea vouă, atunci veţi fi pierduţi. ~
Vă făgăduieşte el că după ce veţi fi ţărână şi oseminte veţi fi voi scoşi!? ~
Departe, departe este ceea ce vi se făgăduieşte! ~ Nu este decât viaţa noastră
lumească; noi murim şi trăim şi nu vom fi niciodată înviaţi! ~ El nu este decât un
om care a născocit minciuna şi a pus-o pe seama lui Allah şi noi nu credem în
el!” ﴿
[Coran 23:34-38]

﴾ A zis el: „Doamne, ajută-mă pe mine, căci ei mă socotesc mincinos!” ~ A
zis: „Numai puţin şi vor ajunge ei să se căiască!” ~ Şi i-a cuprins pe ei strigătul,
cu toată dreptatea, şi Noi i-am făcut ca o spumă [purtată de un torent]. Aşadar,
departe cu neamul de nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 23:39-41]
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Povestea lui Ad este revelată în versetele Surei Aş-Şu’ara:

﴾ „[Neamul] ’Ad i-au socotit şi ei mincinoşi pe trimişi, ~ Când le-a zis lor
fratele lor Hud: „Oare nu aveţi voi frică? ~ Eu sunt un trimis vrednic de încredere
pentru voi, ~ Deci fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi eu nu vă cer nici o
răsplată pentru aceasta, căci răsplata mea nu este decât la Stăpânul lumilor.” ﴿
[Coran 26:123-127]

﴾ „Clădiţi voi pe fiecare înălţime un semn, jucându-vă? ~ Şi duraţi voi zidiri,
de parcă aţi fi nemuritori?! ~ Şi când vă năpustiţi asupra cuiva, o faceţi voi fără
îndurare. ~ Fiţi cu frică şi daţi-mi ascultare! ~ Şi fiţi cu frică de Acela care v-a
înzestrat pe voi [cu prisosinţă] cu ceea ce cunoaşteţi! ~ V-a înzestrat pe voi cu
vite şi cu vlăstare, ~ Cu grădini şi cu izvoare. ~ Eu mă tem pentru voi de chinul
unei zile cumplite!” ﴿
[Coran 26:128-135]

﴾ Au zis ei: „Ne este totuna de propovăduieşti tu sau nu eşti dintre
propovăduitori, ~ Acestea nu sunt decât obiceiuri ale înaintaşilor, ~ Iar noi nu
vom fi chinuiţi!” ~ Aşadar ei l-au socotit mincinos şi Noi i-am nimicit. Iar întru
aceasta este un semn, dar cei mai mulţi dintre ei nu au crezut, ~ Şi Domnul tău
este Atotputernic [şi] Îndurător.” ﴿
[Coran 26:136-140]
Allah grăieşte în Surat Fussilat:

﴾ „În ce-i priveşte pe cei din [neamul] ’Ad, ei s-au arătat cu semeţie pe
pământ, pe nedrept, zicând ei: „Cine este mai puternic decât noi?” Oare n-au
văzut ei că Allah care i-a creat pe ei este mai puternic decât ei? Şi au tăgăduit ei
semnele Noastre. ~ Şi, de aceea, am trimis Noi împotriva lor un vânt aprig şi
geros în nişte zile fără de noroc, pentru ca să le dăm să guste chinul ruşinii în
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viaţa lumii de acum. Însă osânda din Viaţa de Apoi va fi şi mai ruşinoasă, iar ei
nu vor fi ajutaţi [de nimeni].” ﴿
[Coran 41:15,16]
În Surat Al-Ahqaf se spune:

﴾ „Adu-ţi aminte de fratele lui ’Ad, când a prevenit el pe neamul său din
Al-’Ahqaf - şi au trecut prevenitori şi mai înainte de el şi după el - [zicând]:
„Adoraţi-L voi numai pe Allah! Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile mari!” ~
Au zis ei: „Ai venit la noi ca să ne depărtezi de la zeii noştri? Adu-ne nouă cele
cu care ne ameninţi, dacă eşti tu dintre aceia care grăiesc adevăr!” ~ Le-a zis:
„Dar ştiinţa se află numai la Allah. Eu vă vestesc cele cu care am fost trimis, însă
văd că voi sunteţi un neam de oameni neştiutori”. ﴿
[Coran 46:21-23]

﴾ „Şi când au văzut un nor, venind către văile lor, au zis ei: „Acesta este un
nor care ne va da ploaie!” „Ba nu! El este ceea ce aţi cerut voi să vină mai
degrabă: un vânt în care se află osândă dureroasă, ~ Care nimiceşte totul, la
porunca Domnului său!“ Şi în dimineaţa [următoare] nu s-au mai văzut decât
sălaşurile lor. Astfel am răsplătit Noi neamul de nelegiuiţi.” ﴿
[Coran 46:24-25]
În Surat Adh-Dhariyat se spune:

﴾ „Şi a fost un semn] şi în ’Ad, când am trimis la ei vântul nerodnic, ~ Care
nu a lăsat nici un lucru peste care s-a abătut, fără să nu-l fi făcut asemenea
pulberii.” ﴿
[Coran 51:41,42]
Şi Allah grăieşte în Surat Al-Qamar:
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﴾ „A învinuit de minciună şi ’Ad. Şi cum a fost pedeapsa Mea şi prevenirile
Mele?! ~ Noi am trimis asupra lor un vânt puternic şi rece, într-o zi nefericită, fără
sfârşit, ~ Care i-a smuls pe oameni, de parcă ar fi fost nişte trunchiuri de palmieri
dezrădăcinaţi. ~ Şi cum a fost chinul Meu şi prevenirile Mele?! ~ Noi am făcut
Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare este cineva care să cugete?” ﴿
[Coran 54:18-22]
Şi Coranul relevă povestea sa în Surat Al-Haqqa astfel:

﴾ „Şi în ce-i priveşte, [cei din neamul] ’Ad au fost nimiciţi de un vânt
şuierător, turbat, ~ Pe care [Allah] l-a dezlănţuit împotriva lor [vreme de] şapte
nopţi şi opt zile, una după alta! Şi ai fi putut să vezi neamul [de oameni] doborâţi,
de parcă ar fi fost nişte trunchiuri goale de palmieri. ~ Oare mai vezi să fi rămas
vreo urmă din ei?” ﴿
[Coran 69:6-8]
Şi în Surat Al-Fajr se spune:

﴾ „Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu ’Ad, ~ Cu Iram, [cetatea] cu
corturi ridicate, ~ Care nu a mai avut seamăn printre cetăţi ~ Şi cu cei din neamul
Thamud, care au tăiat stâncile din vale, ~ Şi cu Faraon, stăpânul oştenilor ~ Care
au fost nelegiuiţi în cetăţile [lor] ~ Şi au înmulţit stricăciunea în ele? ~ Aşadar,
Domnul tău a vărsat asupra lor chinuri felurite! ~ Domnul tău este la pândă!” ﴿
[Coran 89:6-14]
În afară de versetele menţionate mai înainte, povestea lui Ad este de
asemenea revelată şi în Surat At-Tawba, Ibrahim, Al-Furqan, Al-Ankabut, Sad şi
Qaf.
Am menţionat mai înainte că Ad a fost primul neam care a venerat idoli,
după cum este indicat şi în acest verset: „Aduceţi-vă aminte că El v-a făcut
urmaşi ai neamului lui Noe şi v-a făcut mai mari la înfăţişare decât pe ei.” [7:69]
În alt verset se spune: „Iar după ei am făcut Noi să se ivească mai apoi un
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alt neam” [23:31]
Acest verset se referă la neamul lui Hud care s-a ivit după neamul lui Noe.
Unii învăţaţi au afirmat că cei ce au venerat idoli după Potop au fost cei din
neamul Thamud. Aceştia şi-au susţinut afirmaţia prin versetul următor din Surat
Al-Mu’minun: „Şi i-a cuprins pe ei strigătul, cu toată dreptatea, şi Noi i-am făcut
ca o spumă [purtată de un torent].” [23:41] Aceştia susţin că neamul Salih a fost
distrus de „strigăt” (şi nu cei din neamul Ad) aşa cum se spune în Coran: „Şi în
ce-i priveşte, [cei din neamul] ’Ad au fost nimiciţi de un vânt şuierător,
turbat.” [69:6]
Cu toate acestea, există posibilitatea să fi fost pedepsiţi prin ambele: prin
„strigăt” şi prin vântul şuierător. Cei din tribul Ad erau nişte necredincioşi, nu
credeau în Allah şi venerau idoli. Pentru a-i aduce pe calea cea dreaptă, Allah a
ridicat dintre ei un om ca mesager al Său şi acesta i-a chemat să urmeze
învăţăturile lui Allah, i-a învăţat că toate actele de slăvire îi aparţin numai lui Allah
şi astfel fiecare persoană trebuie să-L slăvească numai pe Allah Preaînaltul.
Neamul său a respins însă chemarea sa şi a adoptat o atitudine agresivă şi
răutăcioasă la adresa lui. Şi astfel Allah a trimis Pedeapsa Sa asupra lor şi
aceştia au fost distruşi.
Hud i-a invitat să Îl slăvească numai pe Allah, să se supună Lui şi să caute
Iertarea Sa. Dacă ar fi făcut acest lucru, Allah le-ar fi dăruit lor ce este mai bun în
ambele lumi. Şi dacă nu s-ar fi supus Poruncii Lui, atunci ar fi fost aspru
pedepsiţi în ambele lumi. Iar căpeteniile necredincioşilor au spus: „Dar cârmuitorii
neamului său, care nu credeau, au zis: "Noi te vedem pe tine în ignoranţă şi te
socotim pe tine dintre cei mincinoşi!"” [7:66]
Aceştia au spus că ei văd credinţa la care el îi invita ca o prostie în
comparaţia cu credinţa pe care o practicau ei, şi anume venerarea idolilor la care
căutau adăpost şi provizii. Din acest motiv ei îl considerau un mincinos atunci
când pretindea că este mesager al lui Allah.
„A zis el: "O, neam al meu! Nu este în mine pic de ignoranţă, ci eu sunt
trimis de Stăpânul lumilor. ~ Eu vă vestesc mesajele Domnului meu şi eu sunt
pentru voi sfătuitor credincios.” [7:67,68]
A răspuns astfel: „Eu nu sunt predicator al unei credinţe triviale
(neînsemnate) aşa cum aţi putea voi crede, ci eu vă aduc vouă Mesajul Divin
fără a adăuga sau falsifica ceva. Transmiterea înseamnă integritatea Mesajului
fără nici un fel de neclaritate, fără nici un neadevăr încorporat în acesta.”
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﴾ „O, neam al meu! Eu nu vă cer pentru aceasta răsplată, ci răsplata mea
este numai la Acela care m-a creat. Oare voi nu pricepeţi?” ﴿
[Coran 11:51]
Hud le-a zis: „Voi nu aveţi calităţile necesare pentru a înţelege că eu doar
vă invit pe calea celor drept-credincioşi, care este de asemenea şi chemarea
instinctului vostru. Aceasta este religia Adevărului cu care Noe a fost trimis mai
înainte de mine şi din această cauză Allah i-a distrus pe cei ce au respins
chemarea Sa. Astfel eu mă aflu aici pentru a vă invita la calea cea dreaptă şi nu
vă cer vouă vreo recompensă pentru misiunea mea.” În Surat Ya-Sin se spune:

﴾ „Urmaţi-i pe cei care nu cer răsplată şi care sunt pe drumul cel bun! ~ De
ce să nu-L ador eu pe Cel care m-a creat pe mine? Şi la El veţi fi voi întorşi!” ﴿
[Coran 36:21,22]
Neamul lui Hud a spus: „O, Hud! Nu ne-ai adus nouă un semn desluşit, iar
noi nu-i vom părăsi pe zeii noştri, pentru cuvântul tău, şi nici nu vom fi cu credinţă
în tine! ~ Noi nu zicem decât că te-a ajuns un rău de la unul din zeii
noştri!” [11:53,54]
Aceasta înseamnă că ei au spus: „Nu ne-ai adus nici o minune care să
întărească afirmaţia ta şi din acest motiv noi nu avem de gând să-i părăsim pe
zeii noştri, să nu-i mai slăvim pentru a urma ceea ce tu susţii, dar care nu are nici
o bază concretă. Ni se pare că nu eşti decât un biet nebun. Credem că această
nebunie ţi-a fost dăruită deoarece i-ai supărat pe unii dintre zeii noştri şi din acest
motiv te-au făcut nebun.”
﴾ „A zis el: “Eu Îl iau pe Allah ca martor şi voi, de asemenea, fiţi martori că
eu sunt nevinovat pentru ceea ce voi luaţi ca asociaţi ~ În locul Lui! Deci vicleniţi
cu toţii împotriva mea, fără să-mi daţi nici un răgaz!” ﴿
[Coran 11:54,55]
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Hud i-a provocat şi a refuzat să recunoască zeii lor. A zis el: „Ei nu au
puterea de a face bine sau rău unei persoane. Sunt pur şi simplu nişte corpuri
neînsufleţite. Dacă susţineţi că vă ajută, vă pot face bine sau rău, eu sunt aici
pentru a nu-i recunoaşte şi pentru a trimite blestemul meu asupra lor. Acum voi
toţi puteţi unelti împotriva mea fără să-mi daţi nici cel mai mic răgaz. Puteţi să
începeţi chiar acum, fără nici o întârziere, planul vostru împotriva mea. Eu nu mă
tem de voi sau de zeii voştri.”

﴾ „Eu mă încred în Allah - Domnul meu şi Domnul vostru! Şi nu este
vietate pe care El să nu o ţină de chica ei. Domnul meu este pe drumul cel
drept!” ﴿
[Coran 11:56]
Aceasta este o dovadă clară că Hud a fost mesager al lui Allah, rob al
Său, pe când neamul lui se afla în ignoranţă, slăvind alţi zei în afară de Allah. Ei
n-au putut să-i facă vreun rău sau să-i cauzeze vreo nenorocire lui Hud. Aceasta
însăşi era o dovadă clară, dacă nu un miracol, a adevărului spuselor sale, iar
ceea ce ei afirmau a fi adevărat nu era decât o credinţă falsă.
În acelaşi mod a grăit şi Noe către neamul său:

﴾ „O, neam al meu! Dacă vă este prea grea şederea mea [printre voi] şi
pomenirea de către mine a semnelor lui Allah, atunci să ştiţi că eu în Allah mă
încred! Înţelegeţi-vă, aşadar, cu asociaţii voştri şi nu ascundeţi planurile voastre!
Apoi luaţi hotărârea în privinţa mea, fără să-mi mai daţi vreun răgaz!” ﴿
[Coran 10:71]
Şi de asemenea aşa a grăit şi Avraam către neamul său:

﴾ „Eu nu mă tem de ceea ce-I alăturaţi voi, căci numai ce voieşte Domnul
meu [se întâmplă]! Domnul meu cuprinde totul cu ştiinţa [Sa]. Voi nu vă amintiţi?
~ Şi cum m-aş teme eu de ceea ce voi I-aţi alăturat, când voi nu vă temeţi să-I
alăturaţi lui Allah [lucruri] pentru care El nu v-a trimis vouă nici o dovadă? Care
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dintre cele două tabere este mai îndreptăţită la siguranţă, dacă voi ştiţi?” ﴿
[Coran 6:80,81]

﴾ „Cei care cred şi nu amestecă puritatea credinţei lor cu nedreptatea,
aceia sunt în siguranţă şi ei sunt bine călăuziţi. ~ Aceasta este dovada pe care
am dat-o Noi lui Avraam împotriva neamului său. Noi îi ridicăm cu trepte pe cei
pe care voim. Domnul Tău este Înţelept, Atoateştiutor.” ﴿
[Coran 6:82,83]

﴾ „Însă au zis căpeteniile neamului său care nu au crezut şi au tăgăduit
întâlnirea din Lumea de Apoi şi pe care Noi le-am ţinut în belşug în această
lume: “Acesta nu este decât un om ca şi voi, care mănâncă ceea ce mâncaţi voi
şi bea ce beţi voi, ~ Iar de veţi da ascultare unui om asemenea vouă, atunci veţi
fi pierduţi. ~ Vă făgăduieşte el că după ce veţi fi ţărână şi oseminte veţi fi voi
scoşi!?” ﴿
[Coran 23:33-35]
Neamul lui Hud credea că nu este posibil ca Allah să trimită un om drept
mesager al Său. Această îndoială a fost întreţinută de fiecare comunitate de
necredincioşi indiferent de perioada în care a trăit de-a lungul istoriei, aşa cum a
grăit Allah în Coran:

﴾ Le este oamenilor de mirare că Noi am revelat unui bărbat dintre ei: „Să-i
previi pe oameni ... ”. ﴿
[Coran 10:2]
În versetul următor se spune:

﴾ Şi nu-i împiedică pe oameni să creadă, când le vine lor călăuzirea, decât
că ei zic: „Allah a trimis un om ca sol?” ~ Spune: „Dacă ar fi pe pământ îngeri

81

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

care să umble în pace şi linişte, atunci le-am pogorî lor din cer un înger ca
trimis”. ﴿
[Coran 17:94,95]
Acesta a fost motivul pentru care Hud le-a răspuns cu aceste cuvinte:
„Oare vă miraţi voi că v-a venit o îndemnare de la Domnul vostru printr-un om
dintre voi, pentru ca să vă prevină.” [7:63]
Nu trebuie să ne mirăm de acest lucru deoarece Allah trimite pe cine
voieşte.

﴾ „Vă făgăduieşte el că după ce veţi fi ţărână şi oseminte veţi fi voi scoşi!?
~ Departe, departe este ceea ce vi se făgăduieşte! ~ Nu este decât viaţa noastră
lumească; noi murim şi trăim şi nu vom fi niciodată înviaţi! El nu este decât un
om care a născocit minciuna şi a pus-o pe seama lui Allah şi noi nu credem în
el!” ~ A zis el: „Doamne, ajută-mă pe mine, căci ei mă socotesc mincinos!” ﴿
[Coran 23:35-39]
Cei din neamul lui Hud credeau că Ziua de Apoi nu va veni şi au refuzat să
creadă în reînvierea osemintelor după ce acestea s-au prefăcut în ţărână. Au
spus că aceasta este cea mai neverosimilă promisiune la care s-ar fi putut gândi
vreodată: „Imposibil! Imposibil ceea ce tu ai promis!” Aceasta este credinţa ateilor
care spun că după ce a murit omul nu va putea fi niciodată reînviat, iar alţi
ignoranţi spun: „Pântecele produce, iar pământul înghite”.
Există o grupare numită Ad-Dauriia care susţine că ei se reîntorc în
această lume după fiecare 36 de ani.
Aceste credinţe nu dezvăluie decât partea ignorantă a omului şi reprezintă
o credinţă falsă şi respingere a Adevărului. Acestea nu poartă nici o autoritate şi
nici nu sunt susţinute de vreo dovadă. Numai cei ce îşi urmează orbeşte
dorinţele şi nevoile, cei ce nu au nici o înclinaţie spre dreptate şi obţinerea
dreptei călăuziri, susţin aceste false credinţe.
În Coran se spune:
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﴾ „Să asculte la ele inimile acelora care nu cred în Viaţa de Apoi, să afle
plăcere în ele şi să săvârşească ceea ce ei săvârşesc!” ﴿
[Coran 6:113]
Hud le-a spus:

﴾ „Clădiţi voi pe fiecare înălţime un semn, jucându-vă? ~ Şi duraţi voi zidiri,
de parcă aţi fi nemuritori?!” ﴿
[Coran 26:128,129]
Profetul Hud le-a spus: „Clădiţi pe fiecare loc înalt un semn anume,
precum castele sau palate? Voi doriţi numai să vă mândriţi, deoarece nu aveţi
nevoie de acestea” – căci ei obişnuiseră să locuiască în corturi.
În Coran se spune:

﴾ „Oare nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu ’Ad, ~ Cu Iram, [cetatea] cu
corturi ridicate, ~ Care nu a mai avut seamăn printre cetăţi” ﴿
[Coran 89:6-8]
Aşadar neamul Ad din cetatea Iram era acel neam străvechi al lui Ad ce a
locuit în corturi susţinute de stâlpi înalţi. Cei ce pretind că Iram a fost un ţinut al
aurului şi al argintului şi că se muta dintr-un loc într-altul, nu aduc în acest sens
nici o dovadă clară.
Învăţaţii au păreri diferite în ceea ce priveşte înţelesul expresiei „şi duraţi
voi ziduri”, revelat în Surat Aş-Şu’ara. Unii susţin că acestea erau palate, în timp
ce alţii susţin că erau corturi. Se spune de asemenea că era vorba despre zone
cu surse de apă. „...De parcă aţi fi nemuritori” – construind aceste clădiri măreţe
de parcă aţi spera să trăiţi o perioadă mare de timp în interiorul acestora.

﴾ „Şi când vă năpustiţi asupra cuiva, o faceţi voi fără îndurare. ~ Fiţi cu
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frică şi daţi-mi ascultare! ~ Şi fiţi cu frică de Acela care v-a înzestrat pe voi [cu
prisosinţă] cu ceea ce cunoaşteţi! ~ V-a înzestrat pe voi cu vite şi cu vlăstare, ~
Cu grădini şi cu izvoare. ~ Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile cumplite!” ﴿
[Coran 26:130-135]

﴾ Au zis ei: „Ai venit la noi pentru ca noi să-L adorăm pe Allah singur şi să
părăsim ceea ce au adorat părinţii noştri? Adu asupra noastră cele cu care ne
ameninţi, dacă tu eşti dintre cei ce spun adevărul!” ﴿
[Coran 7:70]
Aceştia au spus: „Ai venit la noi pentru ca noi să slăvim un Dumnezeu
Unic şi să nu ţinem cont de ceea ce străbunii şi părinţii noştri slăveau? Dacă
susţii, după cum pretinzi, Adevărul, atunci lasă ca aceste pedepse să se abată
asupra noastră, aşa cum ne-ai promis. Noi nu vom crede în ceea ce tu spui şi
nici nu te vom urma.”

﴾ „Ne este totuna de propovăduieşti tu sau nu eşti dintre propovăduitori, ~
Acestea nu sunt decât obiceiuri ale înaintaşilor, ~ Iar noi nu vom fi chinuiţi!” ﴿
[Coran 26:136-138]
Cuvântul arab ce a fost tradus prin „obiceiuri ale înaintaşilor” şi care este
menţionat în textul original al Coranului este Khuluq. Acesta înseamnă că religia
pe care noi o urmăm nu este alta decât ceea ce părinţii şi străbunii noştri au
urmat. Noi nu ne vom schimba credinţa. Totuşi, dacă citim, urmând un alt tipar,
Qira’at, (n.t. modalitate de citire, implicit interpretare a versetelor din Coran) care
este Khalq, atunci ar însemna inovaţie şi falsificare; ceea ce ne-ai adus nu este
decât propria ta scornire, pe care poate ai luat-o şi ai împărţit-o din cărţile vechi.
Ambele Qira’at sunt posibile şi se referă la ceea ce ei au zis: „Iar noi nu vom fi
pedepsiţi”.

﴾ A zis el: „Veţi fi loviţi de pedeapsa şi mânia Domnului vostru! Vă certaţi
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cu mine pentru nişte nume pe care voi şi părinţii voştri le-aţi dat fără ca Allah să fi
pogorât în legătură cu ele nici o dovadă? Aşteptaţi, aşadar! Dar şi eu voi fi
împreună cu voi printre cei care aşteaptă!” ﴿
[Coran 7:71]
Profetul Hud a spus: „Prin acest comportament, aţi stârnit mânia şi
pedeapsa lui Allah. Acum când aţi respins Adevărul şi Calea cea Dreaptă şi v-aţi
menţinut pe calea cea greşită, aşteptaţi mânia lui Allah. Nimic nu o mai poate
opri acum şi curând va cădea asupra voastră.”

Pedepsirea neamului Ad

﴾ A zis el: „Doamne, ajută-mă pe mine, căci ei mă socotesc mincinos!” ~ A
zis: „Numai puţin şi vor ajunge ei să se căiască!” Şi i-a cuprins pe ei strigătul, cu
toată dreptatea, şi Noi i-am făcut ca o spumă [purtată de un torent]. Aşadar,
departe cu neamul de nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 23:39-41]
Şi El a grăit:

﴾ „Au zis ei: „Ai venit la noi ca să ne depărtezi de la zeii noştri? Adu-ne
nouă cele cu care ne ameninţi, dacă eşti tu dintre aceia care grăiesc adevăr!” ~
Le-a zis: „Dar ştiinţa se află numai la Allah. Eu vă vestesc cele cu care am fost
trimis, însă văd că voi sunteţi un neam de oameni neştiutori”. ~ Şi când au văzut
un nor, venind către văile lor, au zis ei: “Acesta este un nor care ne va da ploaie!”
„Ba nu! El este ceea ce aţi cerut voi să vină mai degrabă: un vânt în care se află
osândă dureroasă, ~ Care nimiceşte totul, la porunca Domnului său!“ Şi în
dimineaţa [următoare] nu s-au mai văzut decât sălaşurile lor. Astfel am răsplătit
Noi neamul de nelegiuiţi.” ﴿
[Coran 46:22-25]
În afară de aceste versete, Allah a vorbit despre distrugerea lor şi în alte
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versete din Coran. De pildă, a grăit:

﴾ „Şi Noi l-am mântuit pe el şi pe cei care au fost alături de el, prin mila
Noastră, şi i-am stârpit pe aceia care au ţinut semnele Noastre drept mincinoase
şi nu au fost credincioşi.” ﴿
[Coran 7:72]
În Surat Hud, Allah a grăit:

﴾ „Şi când a venit porunca Noastră, i-am mântuit Noi pe Hud şi pe cei care
credeau împreună cu el, prin mila Noastră, şi i-am mântuit de osândă cruntă! ~
Aceştia sunt [neamul] ’Ad. Ei au tăgăduit semnele Domnului lor şi nu au dat
ascultare trimişilor Săi şi au urmat ei porunca oricărui tiran îndărătnic. ~ Şi au fost
ei urmăriţi de un blestem în această lume şi în Ziua Învierii. [Neamul] ’Ad nu a
crezut în Domnul lor. Departe cu ‘Ad, neamul lui Hud!” ﴿
[Coran 11:58-60]
Şi El a spus:

﴾ „Şi când au văzut un nor, venind către văile lor, au zis ei: “Acesta este un
nor care ne va da ploaie!” „Ba nu! El este ceea ce aţi cerut voi să vină mai
degrabă: un vânt în care se află osândă dureroasă” ﴿
[Coran 46:24]
Acesta a fost începutul pedepsei lor: au suferit de lipsă de ploaie, de
secete şi foamete. Ei căutau ploaia şi când vedeau nori pe cer se gândeau că
sunt aducători de ploaia ce le va aduce alinare. Însă, contrar aşteptărilor şi
speranţelor lor, era ploaie ce aducea distrugere, pedeapsă şi moarte. Din acest
motiv Allah a grăit: „Ba nu! El este ceea ce aţi cerut voi să vină mai
degrabă.” [46:24]
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„Pe care [Allah] l-a dezlănţuit împotriva lor [vreme de] şapte nopţi şi opt
zile, una după alta!” Surat Al-Haqqa [69:7] Fără încetare, fără nici un răgaz. Se
spune că pedeapsa a început într-o zi de vineri, iar într-o altă versiune se spune
că într-o zi de miercuri.

﴾ „Şi ai fi putut să vezi neamul [de oameni] doborâţi, de parcă ar fi fost
nişte trunchiuri goale de palmieri” ﴿
[Coran 69:7]
În acest verset, cei din neamul Ad sunt asemănaţi „trunchiurilor goale de
palmieri”. Deoarece un vânt şuierător va veni asupra lor, îi va purta, îi va ridica şi
apoi îi va lăsa să cadă cu capul în jos. Când vor cădea pe pământ, capetele lor
se vor zdrobi, împrăştiindu-se în bucăţi, iar trupurile lor vor rămâne fără cap,
asemănătoare „trunchiurilor goale de palmieri”.
În Coran se spune:

﴾ „Noi am trimis asupra lor un vânt puternic şi rece, într-o zi nefericită, fără
sfârşit, ~ Care i-a smuls pe oameni, de parcă ar fi fost nişte trunchiuri de palmieri
dezrădăcinaţi.” ﴿
[Coran 54:19,20]
Ziua în care pedeapsa va cădea asupra lor este descrisă ca fiind o zi
nefericită. Unii au văzut ziua de miercuri ca fiind prevestitoare de rău. Dacă
considerăm această zi ca fiind prevestitoare de rău, trebuie să ţinem cont şi de
ceea ce se spune în Coran: „Noi am trimis asupra lor un vânt puternic şi rece,
într-o zi nefericită, fără sfârşit.”
Ceea ce ştim este că această pedeapsă a continuat timp de opt zile. Dacă
aceste zile sunt nefericite şi fără de sfârşit, atunci toate cele şapte zile ale
săptămânii trebuie considerate ca fiind prevestitoare de rău, şi nu doar ziua de
miercuri. Acestea au fost zile nefericite numai pentru aceştia.

﴾ „[Şi a fost un semn] şi în ’Ad, când am trimis la ei vântul nerodnic, ~ Care
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nu a lăsat nici un lucru peste care s-a abătut, fără să nu-l fi făcut asemenea
pulberii.” ﴿
[Coran 51:41,42]
„Vânt nerodnic” se referă aici la vântul ce nu aduce nimic bun şi este
nemilos, deoarece nu polenizează nici un copac şi nu aduce nici un nor. A fost
vânt distrugător care nu a adus nimic bun.
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Sunt ajutat
de Saba (vântul dinspre răsărit) şi neamul Ad a fost nimicit de Dabur (vântul
dinspre apus).”

﴾ Adu-ţi aminte de fratele lui ’Ad, când a prevenit el pe neamul său din
Al-’Ahqaf - şi au trecut prevenitori şi mai înainte de el şi după el - [zicând]:
„Adoraţi-L voi numai pe Allah! Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile mari!” ﴿
[Coran 46:21]
Este posibil ca neamul Ad care este menţionat aici să fie acel neam
străvechi Ad, deoarece acest context este asemănător cu cel referitor la neamul
Hud. Este de asemenea posibil să fie vorba de cel de-al doilea neam Ad.

﴾ „Şi când au văzut un nor, venind către văile lor, au zis ei: „Acesta este un
nor care ne va da ploaie!” „Ba nu! El este ceea ce aţi cerut voi să vină mai
degrabă: un vânt în care se află osândă dureroasă,” ﴿
[Coran 46:24]
Când cei din neamul Ad au văzut acei nori ce se îngrămădeau pe cer, au
crezut că sunt nori ce aduc ploaie. Aceştia însă erau nori ce aduceau distrugere.
Ei sperau ca aceştia să le aducă lor alinare, dar le-a adus pedeapsă. Pedeapsa
promisă. Este posibil ca pedepsirea lor să se fi făcut printr-un vânt puternic ce a
continuat timp de şapte nopţi şi opt zile şi nu a lăsat nici un suflet în viaţă. Acesta
i-a urmat pe ei pretutindeni, a intrat chiar şi în peşterile (adânciturile) munţilor şi
le-a luat viaţa şi acolo. Le-a nimicit palatele, castelele şi semnele măreţe.
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Deoarece se făleau cu puterea lor şi ziceau: „Cine este mai puternic decât noi?”,
Allah a trimis asupra lor ceva ce a fost mai puternic decât forţa lor; şi acesta a
fost neroditorul vânt.
Este de asemenea posibil ca acest vânt să fi împrăştiat unii nori la finalul
pedepsei, iar cei ce au rămas în viaţă au crezut că sunt nori ai milosteniei, însă
au fost nimiciţi. Şi nu doar o pedeapsă va fi trimisă asupra lor, aşa cum s-a
întâmplat şi în cazul celor din Madian.
A’işa a relatat: „De câte ori adia vântul, Profetul spunea: «O, Allah, îţi cer
ce este bun la vânt şi ce este bun în el şi binele care este trimis cu el şi îţi cer să
mă păzeşti de răul lui şi de răul din el şi de răul trimis cu el!» Iar când cerul era
acoperit de nori, se schimba la faţă, intra şi ieşea din casă. Atunci când ploua era
fericit. A’işa l-a întrebat despre aceasta şi el a răspuns: «Poate să fie precum s-a
întâmplat cu neamul Ad: „Şi când au văzut un nor, venind către văile lor, au zis
ei: “Acesta este un nor care ne va da ploaie!” [Coran 46:24]».” (relatat de Muslim)
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Capitolul V

Povestea lui Salih
- Pacea fie asupra sa Tribul Thamud era foarte cunoscut şi a fost numit aşa după străbunul lor,
Thamud, fratele lui Iadis. Aceştia erau fiii lui Athir bin Iram bin Sem bin Noe. Erau
arabi şi au trăit între Hijaz şi Tabuk. Profetul a trecut pe lângă acest loc atunci
când a mers împreună cu musulmanii la Tabuk. Au trăit după neamul Ad şi au
venerat idoli, aşa cum au făcut şi cei din tribul Ad.
Allah a trimis un om dintre ei drept mesager al Său care să-i călăuzească.
Acesta a fost Salih bin Ubaid bin Maseh bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Athir
bin Iram bin Noe. El i-a chemat să venereze un Dumnezeu Unic şi să nu Îi facă
Lui asociaţi, să nu mai venereze idoli şi să se lepede de credinţa lor falsă. Un
grup de oameni l-a urmat şi a crezut în el, în timp ce cei mai mulţi nu au crezut.
Au încercat să-l discrediteze şi să-l defăimeze, chiar să-l omoare. Au ucis cămila
pe care Allah le-o trimisese ca dovadă a adevărului misiunii lui Salih. Allah i-a
pedepsit cu asprime şi i-a distrus.
Allah spune în Coran:

﴾ Şi [neamului] Thamud [i l-am trimis] pe fratele lor Salih, [care] le-a zis:
„O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Iată
că aveţi dovada limpede [întru aceasta] de la Domnul vostru. Aceasta este
cămila de la Allah, dăruită vouă drept semn. Lăsaţi-o să mănânce pe pământul
lui Allah şi nu o atingeţi cu nici un rău, ca să nu vă ajungă un chin dureros! ~ Şi
aduceţi-vă aminte că El v-a făcut urmaşi ai [neamului] ’Ad şi v-a dat sălaş pe
acest pământ, pentru ca să vă înălţaţi palat în şesurile lui şi să vă săpaţi case în
munţi. Aduceţi-vă aminte de binefacerile lui Allah şi nu faceţi rău pe acest
pământ, aducând stricăciune!” ﴿
[Coran 7:73,74]

﴾ „Dar căpeteniile cele îngâmfate din neamul său au zis acelora care erau
socotiţi slabi, acelora care credeau dintre ei: „Ştiţi voi de bună seamă că Salih
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este trimis de Domnul său?” Ei le-au răspuns: „Noi suntem cu credinţă în cele cu
care a fost trimis!” ~ Dar cei îngâmfaţi au zis: „Noi, în ceea ce credeţi voi, suntem
neîncrezători!” ~ Şi au ologit cămila [şi au înjunghiat-o] şi au călcat porunca
Domnului lor, zicând: „O, Salih, adu asupra noastră cele cu care ne ameninţi,
dacă tu eşti dintre trimişi!” ﴿
[Coran 7:75-77]

﴾ Atunci i-a lovit pe ei strigătul şi dimineaţa au fost aflaţi zăcând întinşi în
casele lor. ~ Iar el s-a întors de la ei, zicând: „O, neam al meu! Eu v-am vestit
mesajul Domnului meu şi v-am povăţuit de bine, însă voi nu-i iubiţi pe
povăţuitori!” ﴿
[Coran 7:78,79]
În Surat Hud, Allah a grăit:

﴾ „Şi [Noi] am trimis la Thamud pe fratele lor Salih, care a zis: „O, neam al
meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afară de El! El v-a creat pe
voi din pământ şi v-a dat vouă să locuiţi pe el. Rugaţi-L pe El de iertare şi căiţi-vă
la El! Domnul meu este Apropiat [şi] El este Cel care Răspunde Întotdeauna!” ~
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? Noi suntem într-o îndoială
tulburătoare cu privire la cele la care ne chemi!” ﴿
[Coran 11:61,62]

﴾ A zis el: „O, neam al meu! Ce ziceţi voi, dacă eu am o dovadă limpede
de la Domnul meu, care mi-a dăruit şi îndurare de la El! Cine mă va apăra pe
mine de Allah, dacă eu nu m-aş supune Lui? Voi nu-mi sporiţi decât pierderea! ~
O, neam al meu! Iată această cămilă de la Allah, care este un semn desluşit
pentru voi! Lăsaţi-o să pască pe pământul lui Allah şi nu o atingeţi cu nici un rău,
căci vă va lovi pe voi osândă apropiată!” ~ Însă ei au înjunghiat-o şi atunci le-a
zis el: „Mai bucuraţi-vă în casele voastre [încă] trei zile! Aceasta este o
făgăduinţă fără de minciună!” ﴿
[Coran 11:63-65]
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﴾ „Şi când a venit porunca Noastră, i-am mântuit Noi pe Salih şi pe cei
care au crezut împreună cu el, prin îndurarea Noastră, de ruşinea acelei zile.
Domnul tău este Cel Puternic [şi] Tare. ~ Şi pe cei nelegiuiţi i-a lovit strigătul
tunător şi au căzut [morţi], în casele lor, cu faţa în jos, ~ Ca şi când nu ar fi locuit
[niciodată] în belşug în ele. Într-adevăr, [neamul] Thamud nu a crezut în Stăpânul
lor! Ducă-se Thamud!” ﴿
[Coran 11:66-68]
În Surat Al-Hijr, El a grăit:

﴾ „Şi cu adevărat i-au socotit locuitorii din Al-Hijr pe trimişi drept mincinoşi.
~ Şi le-am adus semnele Noastre, însă ei s-au abătut de la ele. ~ Şi ei îşi
scobeau în munţi case, trăind în siguranţă, ~ Însă în zorii dimineţii i-a lovit pe ei
strigătul ~ Şi nu le-a fost lor spre folos ceea ce au agonisit.” ﴿
[Coran 15:80-84]
În Surat Al-Isra se spune:

﴾ „Şi nu Ne împiedică să trimitem semnele decât numai faptul că înaintaşii
le-au ţinut de minciună. Şi i-am dat [neamului] Thamud cămila, care a fost [un
semn] vizibil, însă ei s-au purtat nedrept cu ea. Şi Noi nu trimitem semne decât
ca ameninţare.” ﴿
[Coran 17:59]
În Surat Aş-Şu’ara din Coran se spune:

﴾ „[Neamul] Thamud i-a socotit mincinoşi pe trimişi, ~ Când fratele lor Salih
le-a zis: „Oare nu aveţi voi frică? ~ Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de
încredere, ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi eu nu vă cer
răsplată pentru aceasta, căci eu nu am răsplată decât de la Stăpânul lumilor. ~
Oare veţi fi voi lăsaţi în linişte în ceea ce sunteţi aici? ~ În grădini şi la izvoare,” ~
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La semănături şi la curmali cu fructe plăcute? ~ Şi vă scobiţi case în munţi cu
iscusinţă? ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi nu ascultaţi de
porunca celor silnici, ~ Cei care aduc stricăciune pe pământ şi nu fac bine!” ﴿
[Coran 26:141-152]

﴾ „Dar ei au zis; „Tu eşti dintre cei fermecaţi! ~ Tu nu eşti decât un om ca
şi noi! Fă o minune, dacă eşti dintre cei care spun adevărul!” ~ A zis el: „Aceasta
este o cămilă. Ea are pentru adăpat şi voi aveţi pentru băut o zi anumită! ~ Dar
să nu o atingeţi cu vreun rău, căci vă va cuprinde pe voi chinul unei zile
cumplite!” ~ Însă ei au junghiat-o şi dimineaţa s-au şi căit ~ Şi de aceea i-a lovit
osânda. Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi dintre ei nu au crezut. ~
Iar Domnul tău este Atotputernic, Îndurător.” ﴿
[Coran 26:153-159]
În Coran se spune despre aceştia în Surat Al-Naml:

﴾ Şi l-am trimis Noi la neamul Thamud pe fratele lor Salih, [care le-a zis
lor]: „Adoraţi-L pe Allah!” Dar iată că ei s-au împărţit în două cete care s-au luat
la ceartă. ~ El a zis: „O, neam al meu! De ce vă grăbiţi voi cu răul înaintea
binelui? De ce nu vă rugaţi lui Allah pentru iertare? Poate că vi se va arăta vouă
îndurare!” ~ Au zis ei: „Noi vedem în tine şi în cei care sunt cu tine semn rău”.
Dar el le-a răspuns: „Semnul vostru rău vine de la Allah! Însă voi sunteţi un neam
supus ispitei!” ﴿
[Coran 27:45-47]

﴾ Şi se aflau în cetate nouă căpetenii care semănau numai rău pe pământ
şi nu făceau nici un bine. ~ Au zis ei: „Juraţi pe Allah că noi ne vom năpusti peste
noapte asupra sa şi asupra familiei sale! Apoi îi vom spune noi rudei sale celei
mai apropiate [căreia îi revine răzbunarea lui]: „Noi nu am fost de faţă la pieirea
familiei lui. Şi Noi spunem adevărul”. ~ Au urzit ei un vicleşug şi am urzit şi Noi
un vicleşug, fără ca ei să-şi dea seama;” ~ Şi priveşte care a fost sfârşitul
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vicleşugului lor: Noi i-am nimicit pe ei împreună cu tot neamul lor! ~ Iar casele
acestea ale lor au rămas pustii pentru că ei au fost nelegiuiţi. Întru aceasta este
un semn pentru un neam [de oameni] care pricep. ~ Însă Noi i-am mântuit pe
aceia care au crezut şi au fost cu frică. ﴿
[Coran 27:48-53]
Şi Allah grăieşte despre aceştia în Surat Fussilat:

﴾ „În ce-i priveşte pe [cei din neamul] Thamud, Noi i-am călăuzit, însă ei au
iubit rătăcirea mai mult decât călăuzirea şi i-a lovit pe ei trăsnetul osândei
umilitoare pentru ceea ce au agonisit. ~ Şi i-am izbăvit Noi pe cei care au crezut
şi au fost cu frică [de Allah].” ﴿
[Coran 41:17,18]
Şi în Surat Al-Qamar se spune:

﴾ „A socotit şi Thamud mincinoase prevenirile. ~ Şi au zis ei: „Oare să
urmăm un singur om dintre noi? Atunci noi am fi în rătăcire şi în sminteală! Oare
să-i fi fost îndemnarea trimisă lui, dintre noi [toţi]? Ba el este un mincinos plin de
semeţie!” ~ Mâine vor afla ei cine este mincinosul plin de semeţie! ~ Noi le vom
trimite cămila pentru încercare. Deci veghează-i şi fii cu răbdare! ~ Şi vesteşte-le
că apa va fi împărţită între ei [şi cămilă]! Fiecare va bea când va veni rândul său.
~ Însă ei l-au chemat pe tovarăşul lor şi el a luat [sabia sa] şi a ologit-o. ~ Şi cum
a fost chinul Meu şi prevenirile Mele?! ~ Am trimis asupra lor un singur strigăt şi
ei au devenit asemenea surcelelor uscate ale păstorului de la ţarcul de vite. ~
Noi am făcut Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare este cineva care să ia
aminte? ” ﴿
[Coran 54:23-32]
Şi se spune:
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﴾ „A învinuit de minciună [neamul] Thamud prin trecerea măsurii, ~ Când
s-a ridicat cel mai ticălos dintre ei. ~ Trimisul lui Allah le-a zis lor: „Este cămila lui
Allah, adăpaţi-o!” ~ Însă ei l-au socotit mincinos şi au junghiat-o. Şi Domnul lor
s-a mâniat pe ei pentru păcatul lor şi a trimis asupra lor [pedeapsă],
cuprinzându-i pe toţi, ~ Fără ca El să Se teamă de urmare!” ﴿
[Coran 91:11-15]
Am observat în mai multe locuri din Coran că Allah a menţionat de
nenumărate ori povestea neamului Thamud după cea a neamului Ad, ca de
exemplu în Surat Al-Tawba, Ibrahim, Al-Furkan, Sad, Qaf, An-Najm şi Al-Fajr.
Se spune de asemenea că cele două neamuri nu sunt menţionate în Biblie
(Tora şi Evanghelia). Cu toate acestea, citind Coranul, aflăm că Moise ştia de
existenţa acestui neam şi şi-a înştiinţat neamul de povestea acestora.

﴾ „Şi a zis Moise: „Dacă voi şi toţi cei de pre pământ sunteţi
nerecunoscători, [atunci aflaţi] că Allah Îşi este Sieşi Deajuns [şi] că El este Cel
Bogat, Vrednic de Laudă!” ~ Nu v-a venit vouă vestea despre cei de dinaintea
voastră: neamul lui Noe şi neamul ’Ad şi neamul Thamud şi cei de după ei şi pe
care numai Allah îi ştie? Trimişii lor au venit la ei cu semne limpezi, însă ei şi-au
dus mâinile la gurile lor şi au zis: „Noi nu credem [în mesajul] cu care aţi fost
trimişi şi suntem într-o îndoială tulburătoare în privinţa aceleia la care ne
chemaţi”. ﴿
[Coran 14:8,9]
Este limpede faptul că Moise a vorbit neamului său despre povestea
triburilor Ad şi Thamud. Însă, din moment ce aceste două neamuri erau de
origine arabă, povestea lor nu este menţionată de oamenii Cărţii. De asemenea
nici nu au considerat necesar să păstreze informaţiile referitoare la povestea lor.
Şi cu adevărat ei erau cunoscuţi în vremea lui Moise.
În continuare vă vom relata povestea lor şi consecinţele pe care le-au
suportat atunci când au respins credinţa. Vom menţiona cum i-a salvat Allah pe
Salih şi pe cei ce au crezut împreună cu el şi cum i-a nimicit pe cei ce au refuzat
să creadă şi să urmeze Calea Divină.
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Am menţionat deja că cei din neamul Thamud erau de origine arabă şi au
apărut după dispariţia neamului Ad, dar nu au tras învăţăminte din povestea
predecesorilor lor. Şi profetul Salih le-a spus acestora:

﴾ „Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Iată că aveţi
dovada limpede [întru aceasta] de la Domnul vostru. Aceasta este cămila de la
Allah, dăruită vouă drept semn. Lăsaţi-o să mănânce pe pământul lui Allah şi nu
o atingeţi cu nici un rău, ca să nu vă ajungă un chin dureros! ~ Şi aduceţi-vă
aminte că El v-a făcut urmaşi ai [neamului] ’Ad şi v-a dat sălaş pe acest pământ,
pentru ca să vă înălţaţi palate în şesurile lui şi să vă săpaţi case în munţi.
Aduceţi-vă aminte de binefacerile lui Allah şi nu faceţi rău pe acest pământ,
aducând stricăciune!" ﴿
[Coran 7:73,74]
Salih le-a spus: „Allah v-a făcut urmaşi după Ad, astfel încât voi să nu
urmaţi calea lor şi să vă purtaţi cu cuviinţă. El v-a permis să construiţi palate şi
castele în câmpiile acestui pământ. „Şi vă scobiţi case în munţi cu iscusinţă?”
Surat Aş-Şu’ara [26:149]”
Voi trebuie să fiţi recunoscători în faţa lui Allah şi să vă purtaţi cu cuviinţă,
urmând calea Sa şi slăvindu-L numai pe El fără a-I face Lui asociaţi. Nu trebuie
să urmaţi calea neamului Ad, căci aceştia au suportat aspre consecinţe.
Şi el le-a vorbit:

﴾ „Oare veţi fi voi lăsaţi în linişte în ceea ce sunteţi aici? ~ În grădini şi la
izvoare, ~ La semănături şi la curmali cu fructe plăcute? ~ Şi vă scobiţi case în
munţi cu iscusinţă? ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi nu
ascultaţi de porunca celor silnici, ~ Cei care aduc stricăciune pe pământ şi nu fac
bine!” ﴿
[Coran 26:146-152]
Şi de asemenea le-a spus:
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﴾ “O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afară
de El! El v-a creat pe voi din pământ şi v-a dat vouă să locuiţi pe el. Rugaţi-L pe
El de iertare şi căiţi-vă la El! Domnul meu este Apropiat [şi] El este Cel care
Răspunde Întotdeauna!” ﴿
[Coran 11:61]
Le-a zis: „Allah este Cel ce v-a dat viaţă, v-a creat din pământ şi v-a
permis să locuiţi pe acesta oferindu-vă plantaţii, recolte şi roade. El este Cel ce
dăruieşte şi Cel ce susţine şi El este demn de slava şi devotamentul vostru. Le-a
cerut apoi să nu mai slăvească idolii aşa cum făceau strămoşii lor şi să facă ceea
ce Allah le-a poruncit să facă.

﴾ 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? Noi suntem într-o
îndoială tulburătoare cu privire la cele la care ne chemi!” ﴿
[Coran 11:62]
Cei din neamul său îl consideraseră unul dintre învăţaţii lor înainte de a le
aduce acest Mesaj: „Ne-ai dezamăgit prin cerinţa ta de a ne lepăda de stilul de
viaţă al străbunilor noştri şi de a urma ceea ce tu numeşti a fi slăvirea unui
Dumnezeu Unic. Acest lucru nu este posibil.” Şi el le-a răspuns astfel:

﴾ „O, neam al meu! Ce ziceţi voi, dacă eu am o dovadă limpede de la
Domnul meu, care mi-a dăruit şi îndurare de la El! Cine mă va apăra pe mine de
Allah, dacă eu nu m-aş supune Lui? Voi nu-mi sporiţi decât pierderea!” ﴿
[Coran 11:63]
Salih a ales o modalitate politicoasă pentru a-i chema pe cei din neamul
său să urmeze calea lui Allah. El le-a spus: „Ce veţi zice dacă toate acestea se
adeveresc, aşa cum v-am spus? Care va fi scuza voastră înaintea lui Allah? Ce
anume vă va salva de (n.t. pedeapsa lui) Allah? Voi îmi cereţi să mă lepăd de
ceea ce mi-a fost dăruit, ceea ce nu este posibil. Aceasta este îndatorirea mea!
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Dacă mă lepăd de ea, nu se va găsi nimeni care să mă adăpostească de Allah.
Şi vă cer vouă să-L slăviţi pe Allah Unicul, Cel care nu are pe nimeni egal.”
Răspunsul lor a fost însă acesta: „Tu eşti dintre cei fermecaţi!” Surat AşŞu’ara [26:153], adică: „Tu eşti pur şi simplu incapabil de a pricepe ceea ce noi
spunem. Tu nu înţelegi nimic, căci ai fost fermecat de cineva.” Aceasta este
părerea majorităţii învăţaţilor, şi anume că „Musahharin” înseamnă „cel
fermecat”. Într-un alt Qira’at (modalitate de citire, implicit interpretare, a
versetelor din Coran) se citeşte „Musahhirin”, ceea ce însemnă „cel ce încântă
oamenii”. Cu toate acestea, prima opinie este mai puternică, căci neamul său a
zis: „Tu nu eşti decât un om ca şi noi.” [Coran 26:154]

Cămila de la Allah
Cei din neamul Thamud i-au cerut profetului lor Salih să le aducă o dovadă
sau să înfăptuiască o minune care să dovedească adevărul spuselor sale: „Fă o
minune, dacă eşti dintre cei care spun adevărul!” Surat Aş-Şu’ara [26:154]
Salih le-a răspuns: „Aceasta este o cămilă. Ea are pentru adăpat şi voi
aveţi pentru băut o zi anume. ~ Dar să nu o atingeţi cu vreun rău, căci vă va
cuprinde pe voi chinul unei zile cumplite.” [26:155,156]
Şi într-un alt verset a spus:
﴾ „Aceasta este cămila de la Allah, dăruită vouă drept semn. Lăsaţi-o să
mănânce pe pământul lui Allah şi nu o atingeţi cu nici un rău, ca să nu vă ajungă
un chin dureros!” ﴿
[Coran 7:73]
Exegeţii au menţionat că într-o zi cei din neamul Thamud s-au strâns la
locul lor de adunare. Atunci profetul Salih a venit şi i-a invitat la calea lui Allah. I-a
prevenit şi i-a avertizat de consecinţele aspre pe care le vor înfrunta datorită
respingerii lor. Ei i-au spus: „De ai putea face din această piatră (şi au arătat o
piatră) o cămilă cu aceste caracteristici (şi au enumerat trăsăturile acesteia şi
faptul că trebuie să fie lungă de zece metri)!” Salih i-a întrebat: «Spuneţi-mi, de
voi răspunde cererii voastre, veţi crede în ceea ce vă cer să aveţi credinţă şi mă
veţi privi ca pe un mesager al lui Allah?» Şi ei au răspuns: „Da!” A avut aşadar
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parte de legământul şi promisiunea lor în legătură cu acest lucru.
S-a ridicat şi s-a rugat la Allah, cerându-I să răspundă cererii lor. Allah a
poruncit acelei pietre să producă o cămilă ce să aibă calităţile menţionate de ei.
Când au văzut cu proprii lor ochi această minune, aşa cum ceruseră, au
considerat a fi un mare miracol şi un semn al Atotputerniciei lui Allah. Mulţi dintre
ei au crezut în Mesajul pe care îl transmitea Salih, însă cei mai mulţi au persistat
în acelaşi mod greşit de viaţă şi în venerarea idolilor.
După ce cămila a fost creată, trebuia să rămână şi să trăiască printre ei,
să pască acolo unde dorea să pască, să se adape acolo unde dorea să se
adape. Când a venit la puţul de apă, a băut apa acelei zile şi astfel au fost nevoiţi
să-şi asigure necesarul de apă din cantitatea destinată zilei următoare. Se spune
că ei toţi au băut din laptele acesteia. Allah a grăit:

﴾ „Ea are pentru adăpat şi voi aveţi pentru băut o zi anumită!” ﴿
[Coran 26:155]
Allah a grăit către aceştia:

﴾ „Noi le vom trimite cămila pentru încercare. Deci veghează-i şi fii cu
răbdare! ~ Şi vesteşte-le că apa va fi împărţită între ei [şi cămilă]! Fiecare va bea
când va veni rândul său.” ﴿
[Coran 54:27,28]
După o îndelungată perioadă de confruntări, căpeteniile lor s-au adunat şi
au decis în unanimitate ca această cămilă să fie schilodită astfel ca ei să fie
liniştiţi şi să aibă o cantitate suficientă de apă pentru ei înşişi.

﴾ Şi au ologit cămila [şi au înjunghiat-o] şi au călcat porunca Domnului lor,
zicând: „O, Salih, adu asupra noastră cele cu care ne ameninţi, dacă tu eşti
dintre trimişi!” ﴿
[Coran 7:77]
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Cel ce a ologit cămila [„şi a înjunghiat-o”] a fost chiar căpetenia lor, Qidar
bin Salif bin Junda. Se spune că era născut nelegitim. Acesta era conducătorul
lor şi din acest motiv actul său este privit ca fiind al întregului neam.
Ibn Jarir şi alţi exegeţi au spus: „În neamul Thamud erau două femei,
numele uneia dintre acestea era Saduq şi era fiica lui Mahia bin Zuhair bin
Mukhtar. Aceasta era înstărită şi de neam nobil. S-a căsătorit cu unul care a
devenit credincios şi atunci s-a despărţit de el. Apoi a mers la unul dintre verii
săi, pe nume Masra bin Muharraj bin Mahia, şi i-a sugerat că de va ucide cămila
se va căsători cu el. Numele celeilalte femei era Unaiza bint Ghunaim bin Mijlaz,
numită şi Umm Ghanma. Ea era în vârstă şi nu avea credinţă. Aceasta a avut
fiice cu soţul ei, Dhuab bin Amr, unul dintre căpetenii. Şi-a prezentat toate cele
patru fiice lui Qidar bin Salif şi i-a spus că de va ucide cămila îi va da de soţie
dintre fiicele sale pe cea pe care o va dori. Aceşti doi tineri s-au oferit să o ucidă;
însă au dorit să li se alăture şi alţii din comunitate. Astfel s-au strâns nouă
oameni, cu ei cu tot. În Coran se spune despre aceştia:
﴾ „Şi se aflau în cetate nouă căpetenii care semănau numai rău pe pământ
şi nu făceau nici un bine.” ﴿
[Coran 27:48]
Au încercat să convingă şi restul tribului vorbindu-le despre beneficiile pe
care le vor avea dacă vor ucide cămila. Aceştia au fost de acord cu planul lor. Şi
s-au pus pe aşteptare. Când cămila a ieşit din locul de adăpare, Masra a
atacat-o, a ţintit cu săgeata şi aceasta a pătruns în fluierul piciorului, ologind-o.
Femeile au început să-şi provoace neamul să o ucidă şi şi-au dezvelit feţele
înaintea bărbaţilor pentru a-i incita. Qidar bin Salif a înaintat cu sabia în mână, a
înjunghiat-o şi cămila a căzut la pământ. În Coran se spune:

﴾ „Însă ei l-au chemat pe tovarăşul lor şi el a luat [sabia sa] şi a ologit-o. ~
Şi cum a fost chinul Meu şi prevenirile Mele?!” ﴿
[Coran 54:29,30]
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Şi se spune de asemenea:

﴾ „Când s-a ridicat cel mai ticălos dintre ei. ~ Trimisul lui Allah le-a zis lor:
„Este cămila lui Allah, adăpaţi-o!” ~ Însă ei l-au socotit mincinos şi au junghiat-o.
Şi Domnul lor s-a mâniat pe ei pentru păcatul lor şi a trimis asupra lor
[pedeapsă], cuprinzându-i pe toţi, ~ Fără ca El să Se teamă de urmare!” ﴿
[Coran 91:12-15]
Imamul Ahmed a relatat de la Abdullah bin Zam’a următoarele: „Odată
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a menţionat în predica sa
cămila şi a pomenit de cel ce a ucis-o. El a recitat: „Când s-a ridicat cel mai
ticălos dintre ei”. Şi a zis: «Şi s-a oferit voluntar un om puternic şi dominant,
împuternicit de forţa neamului său, precum Abu Zam’a.»”
Ammar bin Yasir a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - i-a spus lui Ali: „Să nu vă spun eu oare despre „cel mai ticălos dintre
ei”? El a zis: „Ba da, te rog!” Profetul a spus: „Doi bărbaţi, unul dintre ei este din
neamul Thamud, au ucis cămila de la Allah.”

﴾ Şi au ologit cămila [şi au înjunghiat-o] şi au călcat porunca Domnului lor,
zicând: „O, Salih, adu asupra noastră cele cu care ne ameninţi, dacă tu eşti
dintre trimişi!” ﴿
[Coran 7:77]
În această scurtă frază, şi-au exprimat necredinţa în mai multe feluri, şi
anume:
1) Nu s-au supus lui Allah şi nu l-au ascultat pe profetul lor, căci au
înjunghiat cămila care reprezenta un semn trimis lor.
2) Au înaintat cu grabă spre pedeapsă şi au meritat-o din două motive. În
primul rând, în Coran s-a spus: „şi nu o atingeţi cu nici un rău, ca să nu vă ajungă
un chin dureros!” [7:73] Şi cu toate acestea ei i-au făcut rău. În al doilea rând,
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s-au grăbit spre pedeapsă, astfel că îşi merită soarta.
3) Ei nu l-au recunoscut pe mesagerul Salih care a adus mărturie clară a
Profeţiei ce i-a fost încredinţată şi de care erau conştienţi în inimile lor. Cu toate
acestea, au persistat în necredinţa lor şi în modul greşit de viaţă pe care-l
duceau, iar defăimarea adevărului îi ţinea la şi o mai mare distanţă de Adevăr:
„Însă ei au înjunghiat-o şi atunci le-a zis el: “Mai bucuraţi-vă în casele voastre
[încă] trei zile! Aceasta este o făgăduinţă fără de minciună!” [11:65]
S-a menţionat că atunci când au înjunghiat cămila, primul care a atacat-o
a fost Qidar bin Salif. Acesta a înjunghiat-o şi cămila s-a prăbuşit pe pământ. Şi
apoi cu toţii s-au grăbit să o taie în bucăţi. Când puiul ei a văzut acestea, a fugit
în vârful muntelui şi acolo a zbierat de trei ori.
Şi de aceea Salih le-a spus: „Mai bucuraţi-vă în casele voastre [încă] trei
zile!”, fără a lua în considerare ziua în care au măcelărit cămila. Aceştia nu au
crezut în ameninţarea lui. Când s-a întunecat, au încercat chiar să-l ucidă pe
Salih, să-l trimită acolo unde s-a dus şi cămila (pe lumea cealaltă adică), aşa
cum au susţinut.

﴾ Au zis ei: „Juraţi pe Allah că noi ne vom năpusti peste noapte asupra sa
şi asupra familiei sale! Apoi îi vom spune noi rudei sale celei mai apropiate
[căreia îi revine răzbunarea lui]: „Noi nu am fost de faţă la pieirea familiei lui. Şi
Noi spunem adevărul”.” ﴿
[Coran 27:49]

Pedeapsa ce a căzut asupra neamului Thamud
Allah a grăit:

﴾ „Au urzit ei un vicleşug şi am urzit şi Noi un vicleşug, fără ca ei să-şi dea
seama; ~ Şi priveşte care a fost sfârşitul vicleşugului lor: Noi i-am nimicit pe ei
împreună cu tot neamul lor! ~ Iar casele acestea ale lor au rămas pustii pentru că
ei au fost nelegiuiţi. Întru aceasta este un semn pentru un neam [de oameni] care
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pricep. ~ Însă Noi i-am mântuit pe aceia care au crezut şi au fost cu frică.” ﴿
[Coran 27:50-53]
Allah a trimis asupra celor ce au complotat să-l ucidă pe Salih o piatră ce
i-a strivit mai înainte ca întregul neam să fie nimicit de Pedeapsa Divină. În
dimineaţa zilei de joi – aceasta era prima din cele trei zile – feţele acestora au
pălit şi Salih i-a avertizat. Seara au spus: „O zi a termenului s-a scurs!” În cea
de-a doua zi, vineri, feţele acestora s-au înroşit. Seara îşi ziceau unii altora:
„Două zile ale termenului s-au scurs!” Şi în ziua a treia, sâmbăta, feţele lor s-au
înnegrit, iar seara au spus: „Toate cele trei zile ale termenului s-au scurs!”
În dimineaţa zilei de duminică, s-au parfumat şi au început să aştepte
pedeapsa ce va cădea asupra lor. Nu aveau nici cea mai mică idee ce va veni
asupra lor sau dinspre ce parte se va ivi.
După ce soarele a răsărit, un „strigăt” s-a pogorât din cer şi „i-a cuprins”.
Toate sufletele şi-au dat suflarea şi fiecare lucru a încremenit. Nici un zgomot nu
se auzea. Oamenii au rămas în casele lor ghemuiţi, fără suflu. Se spune că nici
unul nu a fost lăsat în viaţă în afară de o fată invalidă, al cărei nume era Kalba
bint As-Salaq. Aceasta era duşmanul de moarte al lui Salih. Când a văzut că
pedeapsa se apropia, s-a ridicat pe propriile picioare şi a fugit mai repede decât
orice altceva. A ajuns la un trib arab şi i-a vestit pe aceştia de pedeapsa ce a
căzut asupra neamului său. Le-a cerut nişte apă, iar când a băut a murit.
Allah a grăit:

﴾ „Ca şi când nu ar fi locuit [niciodată] în belşug în ele. Într-adevăr,
[neamul] Thamud nu a crezut în Stăpânul lor! Ducă-se Thamud!” ﴿
[Coran 11:68]
Şi se spune că a fost ca şi cum nu ar fi trăit niciodată o viaţă plină de
confort şi belşug.
Imamul Ahmed a relatat citându-l pe Jabir următoarele: „Când a trecut pe
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lângă neamul împietrit Thamud, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a zis: «Nu cereţi [să vi se arate] semne, căci neamul Thamud a cerut
– se face referire la cămilă. S-a dus să se adape intrând prin această parte şi s-a
întors prin acea parte. Ei au încălcat porunca Domnului lor şi au înjunghiat-o.
Cămila a băut din apa lor într-o zi şi ei au băut din laptele ei într-o zi. Aceştia au
înjunghiat-o şi astfel „strigătul” pe care Allah l-a trimis asupra lor din cer i-a
cuprins pe toţi în afară de unul ce se afla în Moscheea lui Allah.» Şi ei au
întrebat: «Cine a fost acea persoană, o, Mesager al lui Allah?» Profetul a
răspuns: «Acesta a fost Abu Rughal. Când a ieşit din Moschee, aceeaşi
pedeapsă ce căzuse şi asupra neamului său l-a lovit şi pe el.»”
Isma’il bin Umaiia a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a trecut pe lângă mormântul lui Abu Rughal şi a zis: „Ştiţi cine a fost
acest om?” Ei au răspuns: „Allah şi Mesagerul Său ştiu cel mai bine!” Profetul a
spus apoi: „Acesta este mormântul lui Abu Rughal, din neamul Thamud. El a fost
în Sfânta Moschee, astfel că a fost ocrotit de pedeapsa lui Allah. Însă când a
ieşit, aceeaşi pedeapsă ce a căzut asupra neamului său l-a lovit şi pe el şi astfel
a fost îngropat aici. Şi a fost îngropat alături de o bucată de aur.” Oamenii s-au
îndreptat spre mormânt şi au început să sape şi să caute scormonind cu săbiile
lor; şi au găsit aurul.
Abdullah bin Omar a spus: „Ne îndreptam alături de Profet - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - spre Ta’if şi atunci când am trecut pe lângă un
mormânt a spus: «Acesta este mormântul lui Abu Raghal şi el a fost tatăl lui
Thaqif, era din neamul Thamud. Cât a stat în această Moschee (Haram) a fost
salvat. Când a ieşit, a fost lovit şi el de aceeaşi pedeapsă ce a căzut asupra
neamului său în acest loc. A fost îngropat aici alături de o bucată de aur, dacă
săpaţi, o veţi găsi.» Oamenii s-au grăbit să o caute şi au scos-o la suprafaţă.”
Şi Allah a grăit:

﴾ Iar el s-a întors de la ei, zicând: „O, neam al meu! Eu v-am vestit mesajul
Domnului meu şi v-am povăţuit de bine, însă voi nu-i iubiţi pe povăţuitori!” ﴿
[Coran 7:79]
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Când Pedeapsa Divină a căzut asupra neamului Thamud, Salih li s-a
adresat cu aceste cuvinte: „Am încercat tot ce mi-a stat în putinţă să vă
călăuzesc spre calea cea dreaptă, însă voi nu sunteţi un neam ce acceptă
adevărul şi înţelepciunea.”
În acest mod li s-a adresat şi Profetul nostru - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască - celor ce au fost ucişi în Bătălia de la Badr şi au fost băgaţi în
fântână. A stat acolo pe muntele său şi a zis: „O, oameni ai fântânii! S-a adeverit
ceea ce Domnul meu mi-a promis!” Şi a spus: „Ce neam ticălos aţi fost pentru
Profetul vostru! Voi m-aţi respins când alţii au crezut în mine şi voi m-aţi alungat
când alţii m-au adăpostit. Aţi luptat împotriva mea când alţii au fost alături de
mine, şi ce neam ticălos aţi fost pentru profetul ce v-a fost trimis!” Omar a zis: „O,
Mesager al lui Allah! Te adresezi celor ce acum sunt ţărână?” Profetul i-a
răspuns: „Jur pe Cel în Mâinile Căruia se află sufletul meu, au auzit vorbele mele
mai bine decât le-ai auzit tu, însă ei nu pot să-mi răspundă!”
Se spune că Salih s-a stabilit în Moscheea Sfântă din Mecca şi a rămas
acolo până la moarte.
Imamul Ahmed a relatat, citându-l pe Ibn Abbas, că: „Atunci când Profetul
- Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a trecut prin Valea Asfan în timp ce
mergea pentru a înfăptui pelerinajul, a zis: «O, Abu Bakr! Ce vale este aceasta?»
Acesta a răspuns: «Valea Asfan!» Profetul a spus: «Hud şi Salih au trecut prin
această vale, călare pe cămilele lor tinere ale căror curele de nas erau făcute din
fibre. Erau înveliţi în Aba (o mantie lungă), iar la vedere purtau un veşmânt din
lână şi îl slăveau pe Allah spunând Tekbir (Allahu Akbar - Allah este Cel mai
Mare) în timp ce se duceau să facă pelerinajul.»”
Profetul a trecut prin
ruinele neamului Thamud
Imamul Ahmed a relatat că Abdullah bin Omar a spus: „Când, însoţit de
oameni, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a venit la Tabuk, a
poposit la Al-Hijr, în apropierea locuinţelor celor din neamul Thamud. Oamenii au
băut apă din aceeaşi fântână din care cei din Thamud obişnuiau să bea. Au
frământat pâine folosind acea apă şi au făcut cuptoare pentru a găti. Profetul le-a
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interzis însă acest lucru şi atunci au aruncat în alte vase ceea ce pregătiseră şi
şi-au hrănit cămilele cu făina frământată. Apoi s-au îndepărtat de acel loc până
ce au ajuns la fântâna din care se adăpa cămila. Profetul le-a interzis să intre în
acele locuri în care sălăşluiseră cei pedepsiţi de Allah şi le-a zis: „Mă tem că
aceeaşi nenorocire ce a căzut asupra lor va cădea şi asupra voastră, aşadar nu
intraţi în acele locuri.”
Imamul Ahmed a relatat că Ibn Omar a spus că, în timp ce se afla la
Al-Hijr, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis : „Nu intraţi în
locurile celor ce au fost pedepsiţi, fără să plângeţi. De nu veţi putea plânge,
atunci să nu intraţi, aceeaşi nenorocire ce a căzut asupra lor poate cădea şi
asupra voastră.” (relatat de Al-Bukhari şi Muslim)
Într-o altă relatare se spune că atunci când Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a trecut pe lângă casele lor, şi-a acoperit faţa, a
grăbit paşii cămilei sale şi le-a cerut să nu intre acolo fără să plângă. Iar într-o
altă versiune se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a
zis: „De nu puteţi să plângeţi, atunci prefaceţi-vă, temându-vă că pedeapsa lor
poate să cadă asupra voastră.”
Imamul Ahmed a relatat de la Muhammed bin Abu Kabş, iar acesta a
relatat de la tatăl său următoarele: „Când am mers la Bătălia de la Tabuk,
oamenii s-au grăbit spre locuinţele neamului Thamud şi au intrat în ele. Vestea
aceasta a ajuns şi la Profet şi atunci le-a cerut oamenilor să se adune într-un loc.
Eu am venit la Profet, iar el îşi ţinea cămila şi spunea: «Nu trebuie să intraţi în
casele celor care au stârnit mânia lui Allah.» Profetul le-a zis: «Oare să nu vă
spun eu ceva mai rău decât aceasta? Este vorba despre o persoană dintre voi ce
vă înştiinţează despre cele ce au fost înaintea voastră şi despre ceea ce se va
întâmpla după ce voi nu veţi mai fi; aşadar trebuie să fiţi statornici şi cu dreaptă
credinţă. Allah nu dă importanţă pedepsei voastre şi vor veni unii cărora nu le va
păsa de faptele comise.»”
Se spune că cei din Thamud au trăit o perioadă foarte mare. Aceştia vor
construi o locuinţă din pământ şi casele lor se vor destrăma mai înainte ca ei să
moară. Din acest motiv şi-au ridicat în munţi case din piatră.
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Capitolul VI

Povestea lui Avraam
- Pacea fie asupra sa Acesta este Avraam bin Terah (250) bin Nahor (148) bin Serug (230) bin
Reu (239) bin Peleg (439) bin Eber (464) bin Şelah (433) bin Arfaxad (438) bin
Sem (600) bin Noe.
În acest mod se spune în Biblie, „Facerea”, capitolul 11. Am menţionat mai
înainte după numele prezentate vârsta la care a ajuns fiecare în parte.
Ibn Asakir a relatat de la Ikrima următoarele: „Lui Avraam i se spunea Abu
Difan.”
Se spune: „La vârsta de 75 de ani, lui Terah i s-au născut Avraam şi
ceilalţi doi fraţi ai săi, Nahor şi Haran. Acesta din urmă a avut un fiu pe nume Lot,
care mai târziu a devenit profet.”
Se spune de asemenea că Avraam a fost cel de-al doilea fiu al lui Terah.
Haran a murit în timpul vieţii tatălui său în ţinutul în care s-a născut, pământul
Caldeei (Babilon). Aceasta este cea mai des întâlnită opinie în rândul istoricilor.
Ibn Asakir a întărit această părere, menţionând că a fost născut în Babilon.
Istoricii au menţionat că Avraam a luat-o de soţie pe Sara. Aceasta a fost
stearpă şi nu a avut nici un copil. Împreună cu fiul său, Avraam, nora sa, Sara,
nepotul său, Lot – fiul lui Haran, Terah a părăsit ţinutul Caldeei şi s-a îndreptat
spre Canaan. Când au poposit în Haran, Terah însă a murit. Era în vârstă de 250
de ani. Acest lucru nu înseamnă că a fost născut în Haran. Locul său de naştere
a fost Caldeea, ţinutul Babilonului. În Tora se spune că a murit la vârsta de 205
ani. Apoi au plecat din Canaan, unde se află Bait-ul-Maqdis (Casa Sfântă de la
Ierusalim). Au trăit pentru o vreme în Haran, ţinutul Caldeei în acea vreme, şi
apoi au locuit în Peninsula Arabică şi Siria. În Siria, oamenii venerau şapte stele.
Cei ce locuiau în Damasc erau adepţi ai acestei religii. Îşi întorceau faţa spre
Polul Nord şi slăveau cele şapte stele urmând un ritual specific ce implica
incantaţii verbale şi activităţi fizice. Datorită acestui lucru găsim la fiecare dintre
cele şapte porţi antice ale Damascului câte un altar, pentru fiecare stea în parte.
Aceştia le slăveau şi le ofereau jertfe.
De asemenea şi cei din Haran venerau stele şi idoli. Şi nu se găsea acolo
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nici un credincios în afară de Avraam, soţia sa, Sara şi nepotul lor, Lot.
Şi Allah i-a încredinţat profetului Avraam misiunea de a-i elimina pe
răufăcătorii acelei vremi. Allah i-a dăruit lui încă din copilărie înţelepciune şi l-a
trimis ca mesager al Său; şi l-a făcut pe el Khalil al Său la bătrâneţe.
Allah a grăit: “Şi i-am dat Noi mai înainte lui Avraam călăuzirea pe drumul
cel drept, pentru că Noi îl cunoşteam.“ [21:51], ceea ce înseamnă: „Noi îl
cunoşteam mai înainte că era cel potrivit pentru a primi o conduită şi călăuzire
dreaptă (Ruşd).”
Allah a spus:

﴾ „[Şi adu-ţi aminte] şi de Avraam, când a zis neamului său: „Adoraţi-L pe
Allah şi fiţi cu frică de El! Aceasta este mai bine pentru voi, dacă voi ştiţi!” ~ Însă
voi adoraţi în locul lui Allah nişte idoli şi născociţi minciună. Aceia în care credeţi
voi în locul lui Allah nu pot avea nici un mijloc pentru hrănirea voastră. Căutaţi
hrana voastră la Allah, adoraţi-L pe El şi aduceţi-I Lui mulţumire, căci la El veţi fi
întorşi! ~ Iar dacă voi învinuiţi de minciună, [să ştiţi că] şi alte comunităţi au
învinuit de minciună înainte de voi, iar trimisului nu-i revine decât transmiterea
limpede!” ﴿
[Coran 29:16-18]

﴾ Oare nu au văzut ei cum începe Allah creaţia prima oară şi cum o va
face pe ea apoi din nou? Acesta este [un lucru] uşor pentru Allah. ~ Spune:
„Umblaţi pe pământ şi vedeţi cum [Allah] a început creaţia! Tot astfel va crea
Allah făpturile din nou, căci Allah este peste toate cu putere. ~ El osândeşte pe
cine voieşte El şi este îndurător cu cine voieşte El şi la El veţi fi aduşi înapoi.” ﴿
[Coran 29:19-21]

﴾ „Şi nu puteţi voi să scăpaţi de puterea Lui nici pe pământ şi nici în cer şi
voi nu aveţi în afară de Allah nici aliat şi nici sprijinitor. ~ Iar aceia care nu cred în
semnele lui Allah şi în întâlnirea cu El, aceia nu pot nădăjdui în îndurarea Mea şi
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aceia vor avea parte de osândă dureroasă”. ﴿
[Coran 29:22-23]

﴾ „Şi nu a fost răspunsul neamului său 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. ~ Şi a zis: „Voi aţi luat în locul lui Allah idoli pentru
ca să vă apropiaţi între voi în viaţa lumească, dar în Ziua de Apoi vă veţi lepăda
unul de altul şi vă veţi blestema unul pe altul, iar sălaşul vostru va fi Focul şi nu
veţi avea voi sprijinitori”. ﴿
[Coran 29:24-25]

﴾ A crezut în el Lot, care a zis: „Eu purced către Domnul meu. El este Cel
Puternic [şi] Înţelept”. ~ Şi Noi i-am dăruit lui [Avraam] pe Isaac şi pe Iacob, am
dăruit urmaşilor săi profeţia şi Cartea şi i-am dat lui răsplata [cuvenită] în această
lume, iar în Lumea de Apoi se va afla el printre cei drepţi. ﴿
[Coran 29:26-27]

Avraam şi tatăl său
Primul pe care Avraam l-a chemat să urmeze calea lui Allah a fost tatăl
său, Terah. Acesta venera idoli.
Allah a grăit în nobilul Coran:

﴾ Şi pomeneşte-l în Carte pe Avraam; el a fost un iubitor de adevăr şi un
profet! ~ Când i-a spus el tatălui său: „O, tată! Pentru ce te închini tu la ceea ce
nu aude, nu vede şi nu-ţi este de nici un folos? ~ O, tată! Mi-a venit mie ştiinţa
care ţie nu ţi-a venit! Deci urmează-mă şi eu te voi călăuzi pe un drum drept! ~ O,
tată! Nu te închina la Şeitan, căci Şeitan a fost răzvrătit împotriva Celui Milostiv! ~
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O, tată! Mă tem să nu te atingă o osândă de la Cel Milostiv şi să nu devii un aliat
a lui Şeitan!” ﴿
[Coran 19:41-45]

﴾ I-a răspuns: „O, Avraam! Te lepezi tu de zeii mei? Dacă nu încetezi, eu
te voi alunga cu pietre! Pleacă departe de mine pentru vreme îndelungată!” ~ A
zis: „Vei avea numai pace [din partea mea]! Mă voi ruga de iertare la Domnul
meu pentru tine, căci El este binevoitor cu mine. ~ Eu mă despărţesc de voi, ca
şi de ceea ce chemaţi voi în locul lui Allah şi-L voi chema pe Domnul meu. Poate
că eu nu voi fi nefericit pentru chemarea Domnului meu!” ﴿
[Coran 19:46-48]
În versetele de mai sus, Allah a dezvăluit argumentele pe care Avraam i
le-a prezentat tatălui său. A menţionat modul în care şi-a invitat cu toată
blândeţea şi politeţea tatăl la calea Adevărului. I-a explicat că urma o cale greşită
venerând idolii care nu pot nici să vadă, nici să audă slava ce le este adusă.
Cum ar putea aşadar ei să răspundă nevoilor unei persoane şi să le asigure
hrană sau sprijin? Avraam i-a spus tatălui său despre ceea ce Allah
binecuvântase asupra lui, şi anume dreaptă călăuzire şi cunoştinţe benefice
pentru îndrumarea întregii omeniri, cu toate că era mai tânăr decât tatăl său. El a
zis: „O, tată! Mi-a venit mie ştiinţa care ţie nu ţi-a venit! Deci urmează-mă şi eu te
voi călăuzi pe un drum drept!” [19:43], adică pe un drum unde nu există confuzie
sau rigiditate, un drum ce duce direct spre Allah şi care aduce întreaga bunătate
a acestei vieţi şi a celei ce va să vină.
Când Avraam a oferit tatălui său călăuzirea Divină şi sincera sa povaţă,
acesta le-a respins şi l-a ameninţat că-l va alunga cu pietre dacă nu va înceta cu
aceasta: „I-a răspuns: "O, Avraam! Te lepezi tu de zeii mei? Dacă nu încetezi, eu
te voi alunga cu pietre! Pleacă departe de mine pentru vreme
îndelungată!” [19:46] Avraam a replicat: „Pacea să fie asupra ta!” Şi a zis tatălui
său: „Din partea mea nu va veni nici un rău şi nici nu vei înfrunta vreo insultă.
Eşti în siguranţă în ceea ce mă priveşte!” “Mă voi ruga de iertare la Domnul meu
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pentru tine, căci El este binevoitor cu mine.” Surat Maryam [19:47]
Ibn Abbas a relatat: „Cuvântul Hafiyya din versetul de mai înainte
înseamnă „bun, binevoitor”, ceea ce înseamnă că Allah a fost Bun cu mine, căci
m-a călăuzit spre slăvirea Sa, să-I aduc slavă într-o manieră bună şi astfel a zis:
“Eu mă despărţesc de voi, ca şi de ceea ce chemaţi voi în locul lui Allah şi-L voi
chema pe Domnul meu. Poate că eu nu voi fi nefericit pentru chemarea
Domnului meu!” Surat Maryam [19:48]
Şi într-adevăr Avraam a cerut iertare lui Allah pentru tatăl său, aşa cum
promisese. Cu toate acestea, când a devenit clar că tatăl său era „un vrăjmaş al
lui Allah, atunci s-a dezlegat de el”, după cum se spune în Coran:

﴾ Cererea de iertare a lui Avraam pentru tatăl său nu a fost decât din
pricina unei făgăduinţe pe care i-a făcut-o. Dar când i-a devenit limpede că el
este vrăjmaş al lui Allah, atunci s-a dezlegat de el. Avraam era milos şi blând. ﴿
[Coran 9:114]
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Avraam se va întâlni cu tatăl său, Azar, în Ziua Judecăţii şi îl
va vedea cu faţa murdară şi prăfuită. Avraam va spune: «Oare nu ţi-am spus că
trebuia să mă asculţi?» Tatăl său îi va răspunde: «Astăzi nu voi fi neascultător!»
Avraam va spune: «O, Doamne! Mi-ai făgăduit că nu mă vei arunca în dizgraţie
în Ziua Judecăţii! Iar astăzi nu există ruşine mai mare decât să îmi ştiu tatăl
departe de mine!» Atunci Allah va grăi: «Le-am interzis necredincioşilor să intre
în Paradis!» Şi se va spune. «O, Avraam! Priveşte la picioarele tale!» Şi el va
vedea doar o jertfă. Aceasta va fi apucată de picioare şi va fi aruncată în Focul
Iadului.” (Al-Bukhari)

﴾ [Adu-ţi aminte când] Avraam i-a zis lui 'Azar, tatăl său: „Tu iei idolii drept
zei? Eu te văd împreună cu neamul tău într-o rătăcire limpede!” ﴿
[Coran 6:74]
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Acest verset ne dezvăluie că numele tatălui lui Avraam era Azar. Cu toate
acestea, majoritatea genealogiştilor, printre care şi Ibn Abbas, sunt de părere că
numele acestuia era Terah. În Biblie este de asemenea menţionat numele Terah.
Se crede că Azar era numele idolului pe care tatăl său îl venera şi că probabil a
fost numit după acesta.
Ibn Jarir a spus: „O opinie des întâlnită este că numele său era Azar şi
probabil avea două nume. Sau unul dintre acestea era numele său, în timp ce
celălalt era o poreclă.”
Allah a grăit:

﴾ Şi aşa i-am arătat Noi lui Avraam împărăţia cerurilor şi a pământului,
pentru ca el să fie dintre aceia care cred cu convingere. ~ Când noaptea l-a
acoperit, a văzut el o planetă şi a zis: „Acesta este Domnul meu!” Şi când ea a
asfinţit, a zis el: „Eu nu-i iubesc pe cei care apun!” ~ Şi când a văzut el Luna
răsărind, a zis: „Acesta este Domnul meu!”. Dar când a apus, a zis el: „Dacă
Domnul meu nu mă călăuzeşte, voi fi din neamul celor rătăciţi!”. ~ Şi când a zărit
el Soarele răsărind, a zis: „Acesta este Domnul meu! Acesta este mai mare!”
Apoi, când a asfinţit, a zis el: „O, neam al meu! Eu sunt nevinovat pentru tot ceea
ce voi îi asociaţi [lui Allah]!” ﴿
[Coran 6:75-78]

﴾ „Ci eu îmi îndrept faţa cu credinţă doar către Cel care a creat cerurile şi
pământul; şi niciodată nu voi mai fi dintre cei care-I fac Lui asociaţi!” ~ Şi s-a
certat neamul lui cu el, însă el le-a zis: „Voiţi voi să vă certaţi cu mine asupra lui
Allah, când El m-a călăuzit? Eu nu mă tem de ceea ce-I alăturaţi voi, căci numai
ce voieşte Domnul meu [se întâmplă]! Domnul meu cuprinde totul cu ştiinţa [Sa].
Voi nu vă amintiţi?” ﴿
[Coran 6:79-80]
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﴾ Şi cum m-aş teme eu de ceea ce voi I-aţi alăturat, când voi nu vă temeţi
să-I alăturaţi lui Allah [lucruri] pentru care El nu v-a trimis vouă nici o dovadă?
Care dintre cele două tabere este mai îndreptăţită la siguranţă, dacă voi ştiţi? ~
Cei care cred şi nu amestecă puritatea credinţei lor cu nedreptatea, aceia sunt în
siguranţă şi ei sunt bine călăuziţi. ~ Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi
lui Avraam împotriva neamului său. Noi îi ridicăm cu trepte pe cei pe care voim.
Domnul Tău este Înţelept, Atoateştiutor. ﴿
[Coran 6:81-83]
În aceste versete Allah s-a referit la Avraam şi la neamul său, la disputele
dintre aceştia. Şi le-a spus acestora, şi prin intermediul lor întregii omeniri, că
acele corpuri cereşti pe care le urmăreau fie noaptea, fie ziua, nu erau nici zei şi
nici o divinitate. Nu merită a fi slăvite în locul lui Allah, căci acestea sunt doar
nişte simple creaţii ce au nevoie a fi supravegheate. Acestea răsar şi apoi apun
şi nu se mai văd, însă Allah este Atotputernic, nimic nu poate dispărea sau se
poate ascunde de El. Allah este Nemuritor şi Veşnic, nu există altă divinitate în
afară de El.
În primul rând, le-a explicat acestora că stelele nu dispun de această
abilitate şi le-a indicat Luna, care este cea mai strălucitoare şi mai frumoasă
dintre stele. Apoi a indicat Soarele, care este cel mai strălucitor şi mai frumos
dintre corpurile cereşti şi le-a explicat că până şi acesta era supus şi
supravegheat.
Allah a grăit:

﴾ Şi printre semnele Sale sunt noaptea şi ziua şi Soarele şi Luna. Însă nu
vă prosternaţi nici dinaintea Soarelui, nici dinaintea Lunii, ci prosternaţi-vă
dinaitea lui Allah care le-a creat pe ele, dacă pe El Îl adoraţi voi! ﴿
[Coran 41:37]
Din această cauză Allah a grăit:
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﴾ Şi când a zărit el Soarele răsărind, a zis: „Acesta este Domnul meu!
Acesta este mai mare!” Apoi, când a asfinţit, a zis el: „O, neam al meu! Eu sunt
nevinovat pentru tot ceea ce voi îi asociaţi [lui Allah]! ~ Ci eu îmi îndrept faţa cu
credinţă doar către Cel care a creat cerurile şi pământul; şi niciodată nu voi mai fi
dintre cei care-I fac Lui asociaţi!” ~ Şi s-a certat neamul lui cu el, însă el le-a zis:
Voiţi voi să vă certaţi cu mine asupra lui Allah, când El m-a călăuzit? Eu nu mă
tem de ceea ce-I alăturaţi voi, căci numai ce voieşte Domnul meu [se întâmplă] ﴿
[Coran 6:78-80]
A spus: „Nu-mi pasă de aceşti zei pe care voi îi slăviţi în afară de Allah,
căci aceştia nu pot aduce nici bine, nici pricinui vreun rău cuiva şi nici nu pot să
audă sau să priceapă ceva. Acestea sunt creaturi ale lui Allah, supuse Lui, căci
altfel sunt alungate cu pietre şi înălţate la locurile lor.”
Oameni din Babilon venerau idoli şi cu aceştia a avut Avraam dispute în
legătură cu modul lor de slăvire. Le-a fărâmat în bucăţi idolii şi le-a dovedit
falsitatea credinţei lor. Aşa cum Allah a grăit:

﴾ Şi a zis: „Voi aţi luat în locul lui Allah idoli pentru ca să vă apropiaţi între
voi în viaţa lumească, dar în Ziua de Apoi vă veţi lepăda unul de altul şi vă veţi
blestema unul pe altul, iar sălaşul vostru va fi Focul şi nu veţi avea voi
sprijinitori”. ﴿
[Coran 29:25]
Allah grăieşte în Surat Al-Anbiya:

﴾ Şi i-am dat Noi mai înainte lui Avraam călăuzirea pe drumul cel drept,
pentru că Noi îl cunoşteam. ~ Şi când le-a zis el tatălui său şi neamului său: „Ce
sunt aceste chipuri la care voi vă închinaţi?”, ~ I-au răspuns ei: „Noi i-am aflat pe
părinţii noştri închinându-se la ele”. ~ A zis: „Voi şi părinţii voştri aţi fost în rătăcire
învederată”. ~ Au zis ei: „Tu ai venit la noi cu Adevărul sau tu eşti dintre aceia
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care glumesc?” ~ Iar el a răspuns: „Ba nu! Domnul vostru este Stăpânul cerurilor
şi al pământului, care le-a creat pe ele, iar eu sunt unul dintre aceia care vă
mărturisesc vouă despre aceasta.” ﴿
[Coran 21:51-56]

﴾ „Şi, [jur] pe Allah! Eu voi urzi împotriva idolilor voştri, după ce veţi
întoarce spatele, îndepărtându-vă”. ~ Şi i-a făcut pe ei fărâme, afară de cel mai
mare dintre ei, astfel încât să se întoarcă spre el. ~ Au zis ei: „Cine a făcut
aceasta cu zeii noştri? El este, neîndoielnic, dintre cei nelegiuiţi!” ~ Au zis [unii]:
„Am auzit un fecior pomenindu-i pe ei. El se cheamă Avraam”. ~ Au zis:
„Aduceţi-l dinaintea oamenilor pentru ca ei să facă mărturie!” ~ Au zis [atunci]:
„Tu ai făcut aceasta cu zeii noştri, Avraam?” ~ A răspuns el: „Ba a făcut-o cel mai
mare dintre ei, acesta! Întrebaţi-i, dacă ei pot cuvânta!” ﴿
[Coran 21:57-63]

﴾ Atunci s-au întors la sufletele lor şi au zis: „Aşadar, voi sunteţi cei
nelegiuiţi!” ~ Apoi au întors capetele lor [zicând]: „Tu ştii prea bine că aceştia nu
vorbesc!” ~ Şi a zis el: „Dar oare voi vă închinaţi, în loc de Allah, la ceva care nu
vă este de nici un folos şi nici nu vă poate face nimic rău? ~ Uff! pentru voi şi
pentru ceea ce adoraţi în loc de Allah! Oare voi nu pricepeţi?” ~ Au zis: „Ardeţi-l
şi ajutaţi-i pe zeii voştri, dacă voi vreţi să faceţi [ceva pentru ei]!” ~ Dar Noi am
zis: „O, foc! Fii răcoare şi mântuire peste Avraam!” ~ Ei au vrut un vicleşug
împotriva lui, însă Noi am făcut ca ei să fie cei mai în pierdere. ﴿
[Coran 21:64-70]
Şi în Surat Aş-Şu’ara din Coran se spune:

﴾ Recită-le lor istoria lui Avraam: ~ Când el le-a zis tatălui său şi neamului
său: „Pe cine adoraţi voi?” ~ I-au răspuns ei: „Noi îi adorăm pe idoli şi rămânem
slujindu-i pe ei”. ~ Şi le-a zis: „Oare vă aud ei când îi chemaţi ~ Sau vă sunt ei de
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folos sau vă fac vouă vreun rău?” ~ Au răspuns ei: „[Nu!] Dar i-am aflat pe părinţii
noştri făcând aşa!” ~ A zis: „Şi aţi văzut voi aceea ce adoraţi ~ Voi şi părinţii
voştri cei de demult?” ﴿
[Coran 26:69-76]

﴾ Ei îmi sunt duşmani mie, afară de Stăpânul lumilor, ~ Care m-a creat şi
El este Cel care mă călăuzeşte, ~ Care mă hrăneşte şi-mi dă de băut, ~ Iar când
sunt bolnav, el mă tămăduieşte, ~ Care mă lasă să mor şi-apoi la viaţă mă
trezeşte, ~ Care nădăjduiesc că-mi va ierta păcatele în Ziua Judecăţii. ~
Doamne, dă-mi mie înţelepciune şi ajută-mă pe mine să mă alătur celor drepţi! ﴿
[Coran 26:77-83]
Şi în Surat As-Saffat se spune:

﴾ Printre cei care au urmat [calea lui Noe] s-a aflat Avraam, ~ Când a venit
el la Domnul său cu inima curată ~ Şi când le-a zis tatălui său şi neamului său:
„Pe cine adoraţi voi? ~ Voiţi voi, prin minciună, alţi Dumnezei afară de Allah? ~
Ce credeţi voi despre Stăpânul lumilor-?” ~ Şi a aruncat el o privire spre stele ~
Şi a zis: „Eu sunt bolnav!” ~ Şi s-au întors de la el, îndepărtându-se. ﴿
[Coran 37:83-90]

﴾ Apoi s-a întors către zeii lor şi le-a zis: „Voi nu mâncaţi? ~ De ce nu
vorbiţi?” ~ Apoi s-a năpustit asupra lor şi i-a lovit cu mâna dreaptă. ~ Atunci s-au
apropiat de el în fugă. ~ Şi el le-a zis: „Vă închinaţi voi la ceea ce ciopliţi, ~ În
vreme ce Allah v-a creat pe voi, precum şi ceea ce faceţi voi?” ~ Au zis ei:
„Înălţaţi pentru el un altar şi aruncaţi-l în flăcări!” ~ Au voit să viclenească
împotriva lui, dar Noi i-am făcut pe ei să fie cei mai umiliţi! ﴿
[Coran 37:91-98]
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În aceste versete, Allah ne-a înştiinţat că Avraam s-a lepădat de practica
neamului său de a venera idoli şi a zis: „Ce sunt aceste chipuri la care voi vă
închinaţi?” [21:52], adică acelea pe care le urmaţi cu devotament şi cărora le
arătaţi supunere. I-au răspuns ei: „Noi i-am aflat pe părinţii noştri închinându-se
la ele” [21:53] Credinţa lor nu reprezenta decât o urmare oarbă a tradiţiilor
părinţilor şi străbunilor lor în ceea ce priveşte venerarea idolilor.
A zis: „Voi şi părinţii voştri aţi fost în rătăcire învederată”. [21:54] Într-un alt
verset a spus: Şi când le-a zis tatălui său şi neamului său: “Pe cine adoraţi voi? ~
Voiţi voi, prin minciună, alţi Dumnezei afară de Allah? ~ Ce credeţi voi despre
Stăpânul lumilor-?” [37:85-87] Qatada a zis: „... adică ce credeţi că va face Allah
cu voi când Îl veţi întâlni la sfârşitul acestei lumi, după ce voi aţi slăvit idoli?”
„Oare vă aud ei când îi chemaţi ~ Sau vă sunt ei de folos sau vă fac vouă
vreun rău?” ~ Au răspuns ei: „[Nu!] Dar i-am aflat pe părinţii noştri făcând
aşa!” [26:72,74] Cei din neamul lui Avraam au acceptat faptul că idolii lor nu le
auzeau chemarea, nu le erau de folos şi nici nu le puteau pricinui vreun rău.
Singurul motiv pentru care îi venerau era că şi părinţii lor făcuseră acest lucru, la
fel ca şi cei ce se abătuseră de la calea cea dreaptă, precum ei înşişi: „Voi şi
părinţii voştri cei de demult? Ei îmi sunt duşmani mie, afară de Stăpânul
lumilor” [26:75-77]
Acest lucru dovedeşte falsitatea acelor idoli, căci, de ar fi fost cu adevărat
zei, i-ar fi putut face rău lui Avraam în momentul în care acesta i-a renegat.
Au zis ei: „Tu ai venit la noi cu Adevărul sau tu eşti dintre aceia care
glumesc?” [21:55]. L-au întrebat dacă a venit să-i cheme la Adevăr, să renege
practica prin care venerau idoli, să le discrediteze părinţii pentru aceasta, dacă
vorbea cu seriozitate sau dacă pur şi simplu glumea cu ei?
Iar el a răspuns: „Ba nu! Domnul vostru este Stăpânul cerurilor şi al
pământului, care le-a creat pe ele, iar eu sunt unul dintre aceia care vă
mărturisesc vouă despre aceasta.” [21:56] El le-a răspuns că era neprefăcut în
chemarea sa şi că există un Dumnezeu Unic, Stăpânul fiecărui lucru şi Creatorul
fiecărei făpturi, Cel ce a creat acest univers fără a avea vreun precedent. Şi
astfel ei ar trebui să-L slăvească pe El, fără a-I face Lui asociaţi.
„Şi, [jur] pe Allah! Eu voi urzi împotriva idolilor voştri, după ce veţi întoarce
spatele, îndepărtându-vă”. [21:57] Avraam a jurat că va urzi împotriva idolilor lor
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atunci când toţi se vor pregăti de sărbătoare. Nu se ştie cu exactitate dacă a
spus acest lucru deschis sau doar a avut acest gând în minte – ambele situaţii
sunt indicate de către exegeţi.

Avraam şi idolii
Aceştia aveau o sărbătoare pe care o celebrau o dată pe an, la ieşire din
cetatea lor. Terah l-a rugat pe Avraam să ia şi el parte, însă a răspuns că e
bolnav şi nu se simte foarte bine – Şi a aruncat el o privire spre stele ~ Şi a zis:
„Eu sunt bolnav!” [37:88,89] Prin aceste vorbe, Avraam s-a referit că i-ar putea
umili pe idolii lor, pentru a face să triumfe religia lui Allah, Religia Adevărului.
După ce neamul său a plecat să celebreze sărbătoarea şi a rămas singur
în zonă, „s-a întors către zeii lor” [37:91]. Ragha înseamnă că s-a grăbit să
ajungă la ei, ascunzându-se. I-a găsit într-un loc minunat, înconjuraţi de multe
feluri de hrană şi le-a zis în batjocură: “Voi nu mâncaţi? ~ De ce nu vorbiţi?” ~
Apoi s-a năpustit asupra lor şi i-a lovit cu mâna dreaptă. [37:91-93] I-a lovit cu o
secure şi „i-a făcut pe ei fărâme, afară de cel mai mare dintre ei, astfel încât să
se întoarcă spre el.” [21:58] Se spune că a ridicat securea spre cel mai mare
dintre ei ca să-l doboare. Când s-au reîntors de la sărbătoare, au văzut ce se
năpustise asupra zeilor lor. Au zis ei: „Cine a făcut aceasta cu zeii noştri? El
este, neîndoielnic, dintre cei nelegiuiţi!” [21:59]
Şi dacă ar fi avut puţină minte, şi-ar fi dat seama de dovada ce se afla în
spatele acestui lucru, căci de ar fi fost zei adevăraţi atunci nu ar fi acceptat
această umilinţă şi cu siguranţă s-ar fi apărat de oricine ar fi vrut să le
pricinuiască vreun rău. Însă din cauza ignoranţei şi a stăruinţei de a urma acea
cale greşită, au spus: „Cine a făcut aceasta cu zeii noştri?” [21:59]
Au zis [unii]: „Am auzit un fecior pomenindu-i pe ei. El se cheamă
Avraam”. [21:60] Şi au spus: „El a vorbit despre ei (zei) în batjocură. El este cel
ce a făcut aceasta şi i-a făcut pe ei fărâme.” Ibn Masu’d a spus – după cum am
menţionat mai înainte – că le-a vorbit făţiş, ceea ce înseamnă că el a fost cel
care i-a ameninţat astfel: „Şi, [jur] pe Allah! Eu voi urzi împotriva idolilor voştri,
după ce veţi întoarce spatele, îndepărtându-vă”. [21:57]
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Au zis: „Aduceţi-l dinaintea oamenilor pentru ca ei să facă
mărturie!” [21:61] Ei au spus: „Aduceţi-l pe acesta la locul nostru de întâlnire,
dinaintea oamenilor, pentru ca ei toţi să audă ceea ce spune, să fie martori şi de
asemenea să vadă pedeapsa pe care vom decide să i-o acordăm.” Acesta a fost
principalul scop al lui Avraam – ca toţi oamenii să se strângă într-un loc şi astfel
să-şi poate duce la îndeplinire misiunea sa, prin respingerea practicii false pe
care o urmau, venerarea idolilor. La fel a zis şi Moise către Faraon:

﴾ „Întâlnirea cu voi va fi în ziua de sărbătoare şi lumea să se adune
dimineaţa!” ﴿
[Coran 20:59]
Când oamenii s-au strâns laolaltă şi Avraam a fost adus dinaintea lor, l-au
întrebat: „Tu ai făcut aceasta cu zeii noştri, Avraam?” ~ A răspuns el: „Ba a
făcut-o cel mai mare dintre ei, acesta! Întrebaţi-i, dacă ei pot cuvânta!” Surat
Al-Anbiya [21:62,63] Se spune că s-a referit la faptul că cel mai mare dintre idoli
a fost cel ce l-a provocat să-i facă fărâme. Prin aceasta, Avraam a vrut să le
atragă atenţia asupra faptului că zeii lor nu puteau vorbi şi să recunoască astfel
că aceştia erau doar nişte simple obiecte neînsufleţite.
Atunci s-au întors la sufletele lor şi au zis: „Aşadar, voi sunteţi cei
nelegiuiţi!” [21:64] „ Voi aţi greşit când v-aţi lăsat zeii singuri, fără pază.”
Qatada a zis: „Cei din neamul său s-au ruşinat şi au plecat capetele,
zicând: „Tu ştii prea bine că aceştia nu vorbesc!” [21:65] „Tu ştii prea bine, o,
Avraame, că ei nu vorbesc. Cum de ne ceri nouă să-i întrebăm?” În acest
moment, Avraam i-a întrebat: „Dar oare voi vă închinaţi, în loc de Allah, la ceva
care nu vă este de nici un folos şi nici nu vă poate face nimic rău? ~ Uff! pentru
voi şi pentru ceea ce adoraţi în loc de Allah! Oare voi nu pricepeţi?” [21:66,67]
În Coran se spune: Atunci s-au apropiat de el în fugă. ~ Şi el le-a zis: „Vă
închinaţi voi la ceea ce ciopliţi” [37:94,95] „Cum de puteţi slăvi idoli pe care cu
mâna voastră i-aţi făcut din piatră şi din lemn şi le-aţi dat lor o formă?” „În vreme
ce Allah v-a creat pe voi, precum şi ceea ce faceţi voi?" [37:96], adică: „Voi
sunteţi doar nişte făpturi şi acei idoli sunt doar nişte făpturi. Cum ar putea o
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făptură să slăvească o altă făptură? Slăvirea voastră nu este mai bună decât
slăvirea lor asupra voastră! Voi sunteţi în rătăcire, căci slava i se cuvine numai lui
Allah, Creatorul Suprem, Cel ce nu are pe nimeni egal.”

Avraam şi Focul

﴾ Au zis ei: „Înălţaţi pentru el un altar şi aruncaţi-l în flăcări!” ~ Au voit să
viclenească împotriva lui, dar Noi i-am făcut pe ei să fie cei mai umiliţi! ﴿
[Coran 37:97,98]
Când s-au văzut copleşiţi şi fără nici o dovadă clară, au trecut de la discuţii
şi dezbateri la ameninţări şi au făcut uz de puterea şi autoritatea lor, pentru ca
zeii lor să triumfe. Însă Allah a avut un alt plan pentru ei:

﴾ „Ardeţi-l şi ajutaţi-i pe zeii voştri, dacă voi vreţi să faceţi [ceva pentru ei]!”
~ Dar Noi am zis: „O, foc! Fii răcoare şi mântuire peste Avraam!” ~ Ei au vrut un
vicleşug împotriva lui, însă Noi am făcut ca ei să fie cei mai în pierdere. ﴿
[Coran 21:68-70]
Începuseră să strângă de multă vreme de oriunde găseau lemne de foc şi
au făcut o grămadă foarte mare. Când o femeie se îmbolnăvea făcea legământ
că de va fi vindecată va aduna lemne de foc, pentru a-l arde pe Avraam. Au
pregătit un teren imens unde au dus lemnele strânse şi au aţâţat focul. Acesta
s-a aprins, iar flăcările uriaşe şi scânteile păreau a atinge cerul.
Apoi l-au aşezat pe Avraam pe o catapultă ce fusese construită de un om
din neamul Kurdiş, pe nume Hezan. Acesta a inventat catapulta. Allah a poruncit
pământului să-l înghită şi se va scufunda în el până în Ziua Judecăţii.
Au început să-l lege pe Avraam în lanţuri şi acesta l-a pomenit pe Allah
prin aceste cuvinte: „Nu există altă divinitate în afară de Tine, Tu eşti preaslăvit,
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o, Stăpân al Lumilor! Ţie ţi se cuvine slava şi puterea este pentru Tine. Tu nu ai
pe nimeni egal!”
În timp ce era aşezat pe catapultă, încătuşat şi apoi aruncat în foc, Avraam
a spus: “Ne este de ajuns [ajutorul lui] Allah şi El este Cel mai bun ocrotitor al
nostru!” Avraam a spus acestea în momentul în care era aruncat în foc, iar
profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus în
momentul în care i s-a spus:

﴾ Oamenii s-au adunat împotriva voastră, deci temeţi-vă de ei!”, credinţa
le-a sporit şi au zis ei: „Ne este de ajuns [ajutorul lui] Allah şi El este Cel mai bun
ocrotitor al nostru!” ~ Şi ei s-au întors [după aceea] cu binefacerea lui Allah şi
harul Său, fără să-i fi atins nici un rău. Ei au căutat mulţumirea lui Allah, căci
Allah este Dătător de har nemăsurat. ﴿
[Coran 3:173,174]
S-a relatat că în momentul în care a fost aruncat şi se afla încă în aer,
îngerul Gavriil s-a apropiat şi a zis: „Avraame! Ai nevoie de ajutor?” El a răspuns:
„Dacă vine de la tine, atunci nu!”
Ibn Abbas şi Sa’id bin Jubair au relatat că îngerul ce aduce ploaia a spus:
„Oare când mi se va porunci să pot aduce ploaia?” Porunca lui Allah a fost însă
mai iute decât orice altceva.
Dar Noi am zis: „O, foc! Fii răcoare şi mântuire peste Avraam!” Surat
Al-Anbiya [21:69] Ali bin Abu Talib a explicat că sensul acestui verset este: „Nu-i
face lui rău”. Ibn Abbas şi Abul-Aliah au spus: „Dacă Allah nu ar fi grăit “mântuire
peste Avraam”, răcoarea i-ar fi pricinuit rău.”
Ka’b bin Ahbar a zis: „Nimănui nu-i va fi de folos în acea zi focul, şi acesta
nu a ars decât lanţurile ce-l încătuşau.”
Şi Dahhak a zis: „S-a relatat că Gavriil s-a aflat alături de el, ştergându-i
sudoarea de pe faţă, şi că nu a îndurat nimic în afară de acea sudoare.”
Abu Huraira a spus: „Cel mai bun lucru pe care tatăl lui Avraam l-a spus
când şi-a văzut fiul în acea stare a fost: «Cât de bun este Domnul tău, o,
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Avraam!»”
Ibn Asakir a relatat citându-l pe Ikrima că mama lui Avraam şi-a privit fiul şi
a zis: „O, fiule! Doresc să vin la tine, aşa că roagă-te la Allah să mă ferească de
flăcările ce te înconjoară.” Avraam a răspuns: „Da!” Mama sa s-a apropiat de el
fără ca flăcările să-i pricinuiască vreun rău. Când a ajuns acolo, l-a îmbrăţişat, l-a
sărutat şi apoi s-a întors.
Minhal bin Amr a zis: „Mi s-a spus că Avraam a rămas acolo timp de 40
sau 50 de zile. Şi el a zis: «În toată viaţa mea nu au existat zile mai bune sau
nopţi mai bune decât acelea în care m-am aflat în foc. Mi-am dorit ca întreaga
mea viaţă să fie aşa.» Fie ca Allah să trimită binecuvântarea Sa asupra lui!”
Cei din neamul lui Avraam au dorit să se răzbune, însă au fost umiliţi; au
dorit să se ridice deasupra lui, dar au fost puşi mai prejos. Allah a zis: „Ei au vrut
un vicleşug împotriva lui, însă Noi am făcut ca ei să fie cei mai în
pierdere.” [21:70]
În lumea aceasta, au avut parte de umilire şi pierdere, dar în lumea de
apoi focul în care vor fi aruncaţi nu va fi răcoros şi nici nu le va aduce lor
mântuire. Aceştia nu vor primi nici un salut de întâmpinare, nici un mesaj de
pace. Va fi precum Allah a grăit: „Ce locuinţă rea şi ce rău loc de şedere este
ea!” [Coran 25:66]
Umm Şuraik a relatat: „Profetul a poruncit să fie ucisă Wazgh (şopârla de
casă) şi a spus: «A suflat în focul lui Avraam!»” (relatat de Al-Bukhari)
Şi imamul Ahmed a relatat preluând de la A’işa că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Ucide şopârla de casă, căci aceasta a
aţâţat focul lui Avraam.” Acesta a spus: „A’işa obişnuia să le ucidă!”
Imamul Ahmed a relatat preluând de la Nafi că o femeie a intrat la A’işa şi
a văzut un fel de capcană. A întrebat: „Pentru ce este aceasta?” Ea a răspuns:
„Ucidem cu ea şopârlele de casă.” Apoi a relatat că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Când Avraam a fost aruncat în foc,
toate animalele şi insectele au încercat să-l stingă, în afară de şopârla de casă;
aceasta a început să-l aţâţe.”
Imamul Ahmed a relatat de asemenea că Samama, sclava lui Fakiha bin
Mughira, a spus: „Am intrat la A’işa şi am văzut în locuinţa ei o suliţă întinsă pe
pământ. Eu am zis: „O, Umm-ul-Mu’minin („Mama credincioşilor” – A’işa)! Ce faci
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cu această suliţă?” Ea a spus: "Am păstrat-o pentru a ucide acele şopârle de
casă, căci Profetul ne-a spus: «Când Avraam a fost aruncat în foc, nu a existat
animal sau insectă pe pământ care să nu încerce să stingă focul, în afară de
această şopârlă de casă, care a încercat să-l aţâţe.» Astfel că Profetul - Allah
să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - ne-a cerut să o ucidem.”

Dispute între Avraam şi Nimrod
Allah spune în Surat Al-Baqara:

﴾ Oare nu l-ai văzut pe acela care s-a certat cu Avraam în legătură cu
existenţa Domnului său, după ce Allah i-a dat stăpânia? Şi a zis Avraam:
„Domnul meu este cel care dă viaţă şi ia viaţa”. Şi i-a răspuns el: „Şi eu pot să
dau viaţa şi să iau viaţa!”. Atunci a zis Avraam: „Allah face ca soarele să vină de
la Răsărit, deci fă-l tu să vină de la Apus!” Cel care nu credea a rămas
descumpănit, căci Allah nu-i călăuzeşte pe cei nelegiuiţi. ﴿
[Coran 2:258]
În acest verset, Allah ne-a înfăţişat disputa pe care Avraam a avut-o cu
acest rege arogant şi trufaş care pretindea pentru el stăpânirea. Avraam i-a
spulberat argumentele firave şi l-a făcut să se gândească la neştiinţa sa.
Exegeţii, genealogiştii şi istoricii sunt de părere că acesta a fost regele
Babilonului. Numele lui era Nimrod bin Canaan bin Koş bin Sem bin Noe. Aşa
este relatat de Mujahid. Cu toate acestea, alţii sunt de părere că era numit
Nimrod bin Peleg bin Eber bin Şelah bin Arfaxad bin Sem bin Noe.
Mujahid şi alţii au spus: „El era unul dintre regii acelei vremi. La acea
vreme erau patru regi ce domneau pe pământ. Doi dintre aceştia erau
credincioşi, iar ceilalţi doi erau fără credinţă. Cei credincioşi erau Zul-Qarnain şi
Sulaiman, iar cei doi necredincioşi erau Nimrod şi Nabucodonosor.”
Se spune că Nimrod a domnit timp de aproape 400 de ani. Era trufaş,
arogant, răzvrătit şi iubitor de averi.
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Când Avraam l-a chemat să slăvească un Dumnezeu Unic, Allah, fără a-I
face Lui egali, el a fost îndemnat de neştiinţa şi rătăcirea sa să respingă
chemarea. A avut lungi dispute cu Avraam pe această temă şi în loc să accepte
credinţa, a pretins pentru el stăpânirea. Când Avraam i-a spus: „Domnul meu
este cel care dă viaţă şi ia viaţa”, el a răspuns: „Şi eu pot să dau viaţa şi să iau
viaţa!”
Qatada, Suddi şi Ibn Ishaq au spus: „Doi oameni pe care dorea să-i ucidă
au fost aduşi înaintea lui. A poruncit ca unul dintre ei să fie ucis şi a cruţat viaţa
celuilalt şi în acest fel a pretins că a dat viaţa unuia dintre aceştia şi a luat viaţa
celuilalt.”
Aceasta a fost o afirmaţie în afara discuţiei, un argument absurd. Avraam
a dorit să mărturisească existenţa Creatorului prin dovada existenţei fenomenelor
vieţii şi morţii. Toate aceste întâmplări nu au loc de unele singure, ci există un
Creator care a făcut acest univers cu toate corpurile cereşti, cu vântul, norii,
ploaia, regnul animal; le-a dăruit lor viaţă şi apoi le-a luat viaţa. Şi de aceea a zis
Avraam: „Domnul meu este cel care dă viaţă şi ia viaţa”.
Dacă acest rege trufaş prin afirmaţia: „Şi eu pot să dau viaţa şi să iau
viaţa!” a vrut să spună că el a fost cel ce a creat acest fenomen al vieţii şi morţii,
atunci cu încăpăţânare şi în mod voit a respins Adevărul. Dar dacă afirmaţia sa a
însemnat ceea ce Qatada şi alţii au menţionat mai înainte atunci acesta nu a fost
atent la discuţie şi nu a dat un răspuns la ceea ce Avraam îi spusese.
Deoarece această afirmaţie a regelui, şi anume că a dat şi a luat viaţa,
poate să nu fie tocmai clară multor oameni, Avraam a adus o altă dovadă a
existenţei Creatorului şi, pentru a combate pretinderea lui Nimrod, a spus: „Allah
face ca soarele să vină de la Răsărit, deci fă-l tu să vină de la Apus!”
I-a spus că Allah Cel ce este Creatorul fiecărui lucru şi Cel ce este Unic
Dumnezeu porunceşte în fiecare zi soarelui să răsară dinspre răsărit. „De crezi
însă că tu poţi să dai viaţă şi să iei viaţa, atunci fă ca soarele să răsară dinspre
apus. „Cel care dă viaţă şi ia viaţa” poate face orice fără nici o greutate. Dacă
pretinzi viaţa şi moartea, atunci fă ca soarele să răsară dinspre apus. Dacă nu
eşti capabil să înfăptuieşti acest lucru, atunci nu poţi să-l faci nici pe cel dinainte.
Şi tu ştii asta mai bine. Nu eşti în stare să creezi nici măcar un ţânţar.”
Avraam i-a înfăţişat propria-i neştiinţă şi slăbiciune şi acesta nu a ştiut ce
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să mai răspundă. A rămas uluit, fără cuvinte. Şi de acea în Coran sunt dezvăluite
aceste cuvinte: „Cel care nu credea a rămas descumpănit, căci Allah nu-i
călăuzeşte pe cei nelegiuiţi.”
Suddi a spus: „Această discuţie a avut loc între Avraam şi Nimrod în ziua
în care a ieşit din foc. Ei nu mai şezuseră împreună niciodată înainte. Şi aşa a
fost.”
Zaid bin Aslam a relatat: „Nimrod avea control asupra mărfurilor, iar
oamenii se duceau la el pentru a-şi asigura proviziile. Avraam de asemenea a
mers alături de un grup de oameni pentru proviziile sale. Niciodată mai înainte
nu-l întâlnise şi astfel această dispută a avut loc în acea zi. Lui Avraam nu i-a
fost dăruită cantitatea ce i se cuvenea, aşa cum le fusese dăruită celorlalţi. Şi s-a
întors fără a avea nimic asupra lui.”
În timp ce se apropia de locuinţa sa, s-a îndreptat spre o dună de nisip,
şi-a umplut cei doi saci pe care-i avea şi şi-a spus: „Cu aceşti doi saci voi
distrage atenţia familiei mele.” Când a ajuns acasă, a pus sacii într-o parte, apoi
a mers să se odihnească şi a adormit. Soţia sa, Sara, a mers să vadă cei doi
saci şi i-a găsit plini cu cele mai bune provizii, astfel că a făcut mâncare. Când
Avraam s-a trezit, a văzut mâncare şi a întrebat: „Din ce ai făcut aceste bucate?”
Ea a răspuns: „Din ceea ce tu ai adus!” Avraam a ştiut atunci că era hrană de la
Allah Preamăritul.
Zaid bin Aslam a zis: „Şi Allah a trimis un înger la acel rege trufaş,
poruncindu-i să creadă în Allah, însă acesta a refuzat acest lucru. Apoi l-a
chemat din nou şi el a refuzat şi apoi l-a chemat a treia oară şi din nou a refuzat
şi a zis: «Tu îţi chemi grupul tău de oameni, iar eu chem neamul meu.»”
Nimrod şi-a strâns armata şi pe cei din neamul său la vremea asfinţitului.
Allah a trimis asupra lor o ceată atât de numeroasă de ţânţari încât soarele nu se
mai vedea. Ţânţarii le-au mâncat carnea, le-au supt sângele şi au lăsat doar
scheletele. Unul dintre aceştia a intrat în nasul regelui şi acolo a rămas. Şi pentru
a scăpa de ţânţar, regele şi-a lovit cu ciocanul capul până ce a murit.
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Migrarea lui Avraam în Siria,
intrarea în Egipt şi şederea în Hijaz
Allah a grăit:

﴾ A crezut în el Lot, care a zis: „Eu purced către Domnul meu. El este Cel
Puternic [şi] Înţelept”. ~ Şi Noi i-am dăruit lui [Avraam] pe Isaac şi pe Iacob, am
dăruit urmaşilor săi profeţia şi Cartea şi i-am dat lui răsplata [cuvenită] în această
lume, iar în Lumea de Apoi se va afla el printre cei drepţi. ﴿
[Coran 29:26,27]
În Surat Al-Anbiya se spune:

﴾ Şi Noi l-am mântuit pe el şi [asemenea] şi pe Lot pe pământul pe care
l-am binecuvântat pentru oameni. ~ Şi i-am dăruit Noi pe Isaac şi pe Iacob, pe
deasupra, şi pe toţi i-am făcut evlavioşi. ~ Şi i-am făcut Noi ocârmuitori, care au
călăuzit [lumea] după porunca Noastră, şi le-am revelat lor să facă fapte bune, să
împlinească Rugăciunea şi să dea Dania şi ei Ne-au fost Nouă adoratori. ﴿
[Coran 21:71-73]
Avraam şi-a părăsit neamul de dragul lui Allah, împreună cu soţia sa, care
era stearpă, şi el nu avea nici un copil, şi cu nepotul său Lot bin Haran bin Azar.
Atunci Allah i-a dăruit lui fii pioşi, iar urmaşilor săi le-a dăruit profeţia şi Cartea.
Nici un profet nu a mai fost trimis după el în afară de cei ce se trăgeau din
urmaşii lui şi nici o Carte nu a mai fost trimisă decât din cele pogorâte profeţilor
născuţi din urmaşii lui. Acesta a fost favorul lui Allah pentru el, de vreme ce a
trebuit să-şi părăsească ţinutul, neamul şi rudele de dragul Său.
Ţinutul spre care a intenţionat să migreze a fost Siria. Versetul următor la
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această zonă se referă: „pe pământul pe care l-am binecuvântat pentru oameni.”
Aceasta este părerea lui Ubai bin K’ab, Qatada şi alţii.
Ibn Abbas a relatat însă că acest ţinut este Mecca, bazându-se pe versetul
următor: Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din
Bakka, cea binecuvântată şi călăuzire pentru toate lumile. [3:96] Bakka este unul
dintre vechile nume ale sanctuarului de la Mecca.
K’ab bin Ahbar a menţionat că acesta era ţinutul Haranului.
Abu Huraira a relatat: „Avraam a minţit de trei ori în viaţa sa; de două ori
de dragul lui Allah, când a spus: „Eu sunt bolnav” [37:89] şi când a spus: „a
făcut-o cel mai mare dintre ei” [21:63]. A treia oară a minţit când împreună cu
Sara au trecut pe lângă un cârmuitor tiran. Cineva i-a spus acelei căpetenii că se
află acolo un bărbat alături de care este o femeie foarte frumoasă. Cârmuitorul a
trimis după el şi l-a întrebat: „Cine este acea femeie?” Avraam a răspuns: „Ea
este sora mea.” Apoi Avraam a venit la Sara şi i-a spus: „Sara! În afară de noi,
pe acest pământ nu se mai află nici un credincios. Iar când căpetenia aceasta
m-a întrebat cine eşti tu, i-am răspuns că eşti sora mea. Să nu mă dezici.”
Apoi cârmuitorul a trimis după Sara şi când aceasta a intrat, el a încercat
să o prindă de mână, însă nu a putut să facă asta. El i-a zis: „Roagă-te la Allah
pentru mine şi nu îţi voi face nici un rău.” Şi ea s-a rugat şi el a fost eliberat. Apoi
a încercat iar să o ţină de mână şi din nou a fost împiedicat. Şi iarăşi i-a spus:
„Roagă-te la Allah pentru mine şi nu îţi voi face nici un rău.” Şi ea s-a rugat şi el a
fost eliberat. Apoi acesta a chemat pe unul dintre paznicii săi şi i-a spus: „Tu nu
mi-ai adus o fiinţă umană, mi-ai adus o diavoliţă.” Şi el i-a dăruit o sclavă pe
nume Hagar.
Sara a venit la Avraam. Acesta era în timpul rugăciunii. A întrebat-o prin
intermediul unui gest ce s-a întâmplat. Ea i-a răspuns: „Allah i-a dejucat planurile
diavoleşti şi el mi-a dăruit o sclavă.” Abu Huraira a spus: „Acum ea este mama
voastră, o, arabilor!” (Al-Bukhari)
Imamul Ahmed a relatat, citându-l pe Abu Huraira, că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Avraam nu a minţit decât de trei ori:
când i s-a cerut să asiste la sărbătoarea dedicată idolilor neamului său şi a
răspuns: «Eu sunt bolnav», când a spus: «a făcut-o cel mai mare dintre ei»” şi
când a spus, referindu-se la Sara: «Ea este sora mea.» El a spus: „Avraam a
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intrat într-un ţinut unde conducător era un tiran. Acestuia i s-a spus: «Avraam a
venit însoţit de cea mai frumoasă femeie în seara aceasta.» Conducătorul a
trimis după el şi l-a întrebat: «Cine este cea ce te însoţeşte?» Avraam a spus:
«Ea este sora mea.» L-a rugat pe Avraam să i-o aducă. Şi el a mers să o aducă
în faţa conducătorului şi i-a zis Sarei: «Să nu mă dezici, căci i-am spus că eşti
sora mea. Nu există nici un credincios pe acest pământ în afară de noi.» Când a
intrat la el, acesta a venit să o îmbrăţişeze. Ea s-a ridicat să facă abluţiunea şi
apoi s-a rugat la Allah: «O, Allah! Tu ştii că eu cred în Tine şi în profetul Tău şi că
mă păstrez castă, numai pentru soţul meu, aşa că nu lăsa Doamne acest
necredincios să mă supună.» Şi atunci el s-a cufundat în apă şi a început să
lovească din picioare.”
Abu Huraira a relatat: „Sara a spus apoi: «O, Allah! Dacă a murit, oamenii
vor spune că eu l-am ucis.» Atunci Allah l-a eliberat. Şi din nou a venit să o
îmbrăţişeze. Ea s-a ridicat să facă abluţiunea şi apoi s-a rugat la Allah: «O, Allah!
Tu ştii că eu cred în Tine şi în profetul Tău şi că mă păstrez castă, numai pentru
soţul meu, aşa că nu lăsa Doamne acest necredincios să mă supună.» Şi atunci
el s-a cufundat în apă şi a început să lovească din picioare.”
Abu Huraira a relatat: “Sara a spus: «O, Allah! Dacă a murit, oamenii vor
spune că eu l-am ucis.» Atunci Allah l-a eliberat. A treia sau a patra oară, el a
spus: «Nu mi-ai adus altceva decât o diavoliţă. Du-o înapoi la Avraam şi dăruie-o
pe Hagar.» Ea s-a întors şi i-a spus lui Avraam: «Allah a dejucat planul
necredincioşilor şi ne-a dăruit o fată care să ne servească.»”
Când Avraam a spus: „Ea este sora mea!”, a vrut să spună că este sora lui
în islam. Şi când a spus: „Nu există nici un credincios pe acest pământ în afară
de tine şi de mine”, s-a referit la un cuplu (soţ şi soţie) de credincioşi. De altfel,
Lot era alături de el.
Din momentul în care Sara a mers la acel cârmuitor tiran, Avraam a rămas
să se roage la Allah, cerându-I să o păzească pe soţia sa de răutăţile acelui
rege. Ea de asemenea a făcut acelaşi lucru. Când regele a voit să-i păteze
demnitatea, a făcut abluţiunea şi s-a rugat la Allah. Acesta este motivul pentru
care Allah a grăit în Coran:

﴾ „Căutaţi liman în răbdare şi în Rugăciune” ﴿
[Coran 2:45]
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Şi Allah a salvat demnitatea ei şi pe cea a profetului şi Prietenului (Khalil)
Său (Khalil), Avraam.
Avraam s-a întors apoi din Egipt în ţinutul binecuvântărilor, Siria, având
cirezi, sclavi şi alte averi. Alături de ei se afla şi Hagar, ce se trăgea din neamul
copţilor.
Apoi Lot a plecat în zona numită Sodoma, înspre câmpiile Iordaniei, după
ce Avraam l-a rugat să facă aceasta. La acea vreme, era principalul oraş al
acelei zone şi cei mai mulţi dintre locuitorii acestuia era răufăcători şi
necredincioşi.
Allah i-a poruncit lui Avraam să se uite în stânga şi în dreapta sa, înspre
răsărit şi înspre apus, şi i-a spus că toate acele terenuri vor fi dăruite pentru
totdeauna lui şi urmaşilor lui.
Această veste minunată era de asemenea şi pentru această comunitate
(Umma) prin intermediul lui Avraam.
Exegeţii spun: „Grupuri de tirani şi răufăcători l-au înfrânt pe Lot şi el a fost
luat prizonier. Aceştia i-au jefuit toate proprietăţile şi i-au alungat cirezile. Când
ştirea a ajuns la Avraam, a pornit în urmărirea acestora alături de 318 oameni şi
l-a salvat pe Lot. El a recuperat toate proprietăţile, a ucis un număr mare dintre
aceştia şi i-a înfrânt. I-a urmărit până în Barzah (Hoba), în partea de nord a
Damascului. După ce i-a învins, s-a întors în ţinutul său. Regii din ţinutul
Palestinei s-au alăturat lui, l-au primit cu bucurie şi i-au adus onoruri.
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Naşterea lui Ismail
– Pacea fie asupra sa –
Oamenii Cărţii spun că Avraam s-a rugat la Dumnezeu să-i dea lui copii
buni şi Dumnezeu l-a binecuvântat cu veste minunată pentru aceasta. În vremea
în care Avraam trăise în Palestina timp de aproape 20 de ani, Sara îi spusese:
„Domnul m-a lipsit de copii, aşa că ia această roabă, Hagar, poate Allah îţi va
dărui copii de la ea.”
Când aceasta s-a dăruit lui Avraam şi a dormit cu el, a rămas grea. Se
spune că atunci când şi-a dat seama că va avea un copil, s-a simţit plină de
însemnătate şi a început a dispreţui pe stăpâna sa. Sara s-a mâniat tare şi i s-a
plâns lui Avraam. Acesta a spus: „Fă cu ea ce-ţi place!” Hagar s-a înspăimântat
atunci şi a fugit la un izvor de apă în pustiu. Un înger a venit şi i-a spus: „Nu te
teme. Allah va binecuvânta acest copil zămislit.” El i-a cerut să se întoarcă şi i-a
spus că va da naştere unui băiat pe care să îl numească Ismail. „Acela va fi ca
un asin sălbatic între oameni; mâinile lui vor fi asupra tuturor şi mâinile tuturor
asupra lui, dar el va sta dârz în faţa tuturor fraţilor lui.” Biblia – „Facerea” (16:12)
Şi i-a mulţumit Hagar pentru această veste îmbucurătoare.
Această veste minunată se referă de fapt la fiul său, Muhammed, fiindcă el
este cel prin intermediul căruia arabii au condus şi au cucerit toate ţinuturile
dinspre răsărit şi apus. Şi Allah i-a dăruit lui cea mai bună cunoaştere, şi nici o
altă naţiune nu a primit acest dar mai înainte.
Când s-a întors, Hagar a dat naştere lui Ismail. În vremea în care s-a
născut Ismail, Avraam avea 86 de ani; acestea se întâmplau cu 13 ani mai
înainte ca Isaac să se nască. Când Ismail s-a născut, Allah i-a dezvăluit lui
Avraam vestea minunată a naşterii unui alt fiu, Isaac, de la Sara. Avraam s-a
prosternat la Allah. Allah a grăit: „Am răspuns rugilor tale prin Ismail, l-am
binecuvântat şi urmaşi mulţi va avea el. El va fi părintele a doisprezece
cârmuitori şi îi voi dărui lui o naţiune măreaţă.”
Aceasta a fost o veste îmbucurătoare pentru această comunitate. Aceşti
doisprezece cârmuitori au fost douăsprezece căpetenii cucernice, despre care
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus în acest Hadis,
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relatat de Abdul-Malik bin Umair de la Jabir bin Samura: „Vor fi doisprezece
cârmuitori”, şi apoi a spus ceva ce n-am înţeles. L-am întrebat pe tatăl meu: „Ce
a spus?” Acesta mi-a răspuns: „Toţi vor fi din neamul Quraiş”. (convenit)
Într-o altă relatare se spune: „Această credinţă (Din) va rămâne înfloritoare
şi puternică până ce vor veni doisprezece cârmuitori, toţi din neamul Quraiş.”
Şi dintre aceştia doisprezece, patru sunt califi – Abu Bakr, Omar, Osman şi
Ali. Printre aceştia se numără de asemenea şi Omar bin Abdul-Aziz şi unii
conducători Abbaside. Nu s-a spus că toţi aceştia vor veni succesiv.
Printre cei doisprezece nu se numără şi ceea ce şiiţii pretind pentru ei.
Dintre aceştia, primul este Ali bin Abu Talib, iar ultimul este cel ce este aşteptat
în Samra; acesta este Muhammed Al-Hasan Al-Askari.
Când Hagar l-a născut pe Ismail, Sara nu a fost mulţumită şi l-a rugat pe
Avraam să o ascundă, aşa încât să nu o mai vadă. Atunci el i-a luat pe Hagar şi
pe fiul ei, Ismail, şi au călătorit spre locul în care este astăzi situată Mecca. Se
spune că la acea vreme copilul ei era încă foarte mic.
Avraam i-a lăsat acolo şi a dat să se întoarcă, însă Hagar a spus: „Ce faci,
Avraame? Ne laşi aici singuri? Nu avem nici apă, nici provizii suficiente.” Însă
Avraam nu i-a răspuns. Ea a continuat să-l întrebe acelaşi lucru, dar nu a primit
nici un răspuns. A întrebat: „Allah a poruncit aceasta?” Şi atunci Avraam a
răspuns: „Da.” Hagar a zis: „Atunci Allah nu ne va lăsa să pierim!”

Hagar şi Ismail în Mecca
Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas: „Avraam a luat-o pe Hagar şi pe
fiul ei, Ismail, într-o călătorie, pe vremea când acesta era încă sugar. I-a adus în
Casă, în apropierea unui copac de lângă fântâna Zamzamului. În acele vremuri
nu se afla nimeni în Mecca şi nu se găsea nici apă. Avraam i-a lăsat acolo,
alături de o traistă de piele ce avea câteva curmale şi un burduf în care era
puţină apă.”
Avraam a dat apoi să plece, dar mama lui Ismail l-a urmat, spunând:
„Încotro te îndrepţi? Ne laşi în această vale unde nu se află nici o fiinţă.” Ea a
repetat această întrebare de mai multe ori, însă Avraam nu i-a dat nici un
răspuns. Apoi a spus: „Allah ţi-a poruncit să faci aceasta?” El a răspuns: „Da.”
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Atunci Hagar a spus: „El nu ne va lăsa să pierim aici!” Şi spunând aceasta, s-a
întors.
Avraam a mers până ce a ajuns la o trecătoare îngustă a muntelui, de
unde abia putea fi zărit de către aceştia. S-a oprit şi s-a îndreptat cu faţa spre
Casă. A înălţat mâinile şi a spus această rugăciune:

﴾ Doamne, eu am aşezat o parte din urmaşii mei într-o vale fără verdeaţă,
în apropiere de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, pentru a împlini ei Rugăciunea
[As-Salat]! Şi fă inimile unor oameni să încline cu dragoste către ei şi dă-le lor din
roade spre vieţuire, poate că ei vor fi mulţumitori. ﴿
[Coran 14:37]
Mama lui Ismail a continuat să-şi hrănească fiul şi să bea din apă. Când
toată apa pe care o avea s-a sfârşit, atât ei, cât şi fiului ei li s-a făcut sete. A
început să-l privească cu durere în suflet. L-a lăsat acolo, căci nu mai putea să-l
privească. Şi-a dat seama că Safa este cel mai apropiat munte pe care se putea
urca pentru a cere ajutor. A urcat pe munte şi s-a uitat de jur-împrejur pentru a
putea vedea pe cineva. Însă nu a văzut pe nimeni. Ea a coborât de pe muntele
Safa, iar când a ajuns la poale, şi-a îndoit veşmântul şi a alergat în acea vale
precum o persoană ce se află în mare primejdie. A alergat până a traversat
întreaga vale şi a ajuns la un alt munte, Marua. A urcat pe munte şi a început să
se uite de jur-împrejur în speranţa că va găsi pe cineva. Însă nu a găsit pe
nimeni. Şi a repetat acest lucru de şapte ori.
Ibn Abbas a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască a spus: „Acela este traseul dintre aceşti doi munţi.”
Când a ajuns la muntele Marua, a auzit o voce. Atunci a zis: „Nu sufla o
vorbă!”, referindu-se la ea însăşi. Apoi a încercat să asculte cu mare atenţie şi a
auzit din nou. Ea a zis: „Te-am auzit (oricine-ai fi), însă ai tu oare vreun sprijin
pentru mine?” Deodată a văzut un înger la fântâna Zamzamului, săpând în
pământ cu călcâiul – sau cu aripile sale – până ce apa a ţâşnit din acel loc. Ea a
început să facă un fel de bazin în jurul izvorului, folosindu-şi mâinile în acest
scop. Şi-a umplut apoi burduful cu apă.
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Ibn Abbas a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască a spus: „Fie ca Allah să trimită binecuvântarea Sa asupra mamei lui Ismail. Dacă
ar fi lăsat ea apa Zamzamului să curgă – sau a spus: „Dacă nu ar fi strâns apa”,
atunci Zamzamul ar fi fost o apă curgătoare.” El a spus: „A băut din acea apă şi
apoi i-a dat copilului să sugă. Îngerul i-a zis: «Nu te teme! Aici se află o Casă a
lui Allah pe care acest copil împreună cu tatăl său o vor înălţa. Allah cu adevărat
nu-şi părăseşte oamenii Săi.»”
La acea vreme, Casa se afla pe un loc înalt, precum un deluşor. Ea a
rămas acolo până ce cei din tribul Jurhum au trecut pe lângă ei, în timp ce se
întorceau din Kada, în Mecca. Aceştia au poposit în partea de jos a Meccăi şi au
văzut acolo o pasăre în zbor. Au zis: „Această pasăre trebuie să zboare în jurul
unei ape, cu toate că ştim că în această vale nu se găseşte strop de apă.” Au
trimis un om sau doi şi aceştia au văzut cursul de apă. Când s-au reîntors, şi-au
înştiinţat oamenii că găsiseră apă şi cu toţii au mers într-acolo. Mama lui Ismail
şedea în apropierea apei şi atunci ei au spus: „Ne permiţi să şedem alături de
tine?” Ea a răspuns: „Da. Însă nu aveţi dreptul să puneţi stăpânire pe apa
noastră!” Ei au fost de acord.
În Biblie se spune: „Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam să taie împrejur pe
Ismail, pe toţi cei născuţi în casa sa, pe toţi cei cumpăraţi cu argintul său şi pe
toţi oamenii de parte bărbătească din partea lui Avraam şi i-a tăiat
împrejur.” (Biblia „Facerea” [17:23]) El a fost tăiat împrejur după vârsta de 99 de
ani. Ismail avea 13 ani. A îndeplinit Porunca lui Allah referitoare la familia sa.
Acest lucru indică faptul că tăierea împrejur era obligatorie pentru el. Şi, datorită
acestui lucru, învăţaţii au spus că era obligatorie pentru toţi bărbaţii.
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Avraam s-a tăiat împrejur la 80 de ani, folosind o
secure.” (relatat de Al-Bukhari)
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Sacrificiul
Allah a grăit:

﴾ Şi a zis el, apoi: „Eu mă duc la Domnul meu care mă va călăuzi. ~
Doamne, dă-mi mie pe unul dintre cei evlavioşi!” ~ Şi Noi i-am dat bună veste
despre un flăcău blând. ~ Şi când [fiul său] a ajuns la vârsta la care putea lucra
împreună cu el, a zis: „O, fiul meu! Am văzut în vis că te voi jertfi. Vezi cum ţi se
pare?” I-a răspuns: „O, tată! Fă după cum ţi se porunceşte, căci mă vei afla pe
mine - dacă va voi Allah - printre cei răbdători!” ~ Şi când s-au supus amândoi şi
l-a întins pe el pe o tâmplă, ~ Am strigat Noi la el: „O, Avraam! ~ Tu ai împlinit
vedenia! Astfel îi răsplătim Noi pe cei care săvârşesc bine!” ﴿
[Coran 37:99-105]

﴾ Aceasta a fost, neîndoielnic, o încercare răzvedită ~ Şi l-am răscumpărat
pe el printr-o jertfă minunată ~ Şi am lăsat Noi pentru neamurile care au venit
după el [această binecuvântare]: ~ “Pace asupra lui Avraam!” ~ Astfel îi răsplătim
Noi pe cei care săvârşesc bine; ~ Fiindcă el a fost dintre robii Noştri
dreptcredincioşi. ~ Şi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei
evlavioşi. ~ Şi l-am binecuvântat pe el şi pe Isaac. Dar printre urmaşii lor s-au
aflat unii făcători de bine şi alţii lămurit nedrepţi faţă de ei înşişi. ﴿
[Coran 37:106-113]
Aşa cum reiese şi din versetele de mai sus, atunci când şi-a părăsit ţinutul
şi neamul, Avraam i-a cerut lui Allah să-i dea un fiu evlavios. Şi Allah i-a dat o
veste minunată despre un fiu bun, pe nume Ismail. Acesta a fost primul său
născut; şi a fost născut după ce Avraam ajunsese la vârsta de 86 de ani. Nu a
existat nici cea mai mică urmă de îndoială cu privire la acest fapt, indiferent de
religie.
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„Şi când [fiul său] a ajuns la vârsta la care putea lucra împreună cu
el” [37:102] – adică la vârsta tinereţii, când a început să se confrunte cu lucruri
de interes propriu, la fel ca şi tatăl său sau ca un oarecare alt adult. Mujahid a
spus: „În tinereţe a călătorit şi era în stare să aibă grijă şi de treburile tatălui său.”
Când Ismail era tânăr, tatăl său a avut un vis în care i se poruncea să-şi
sacrifice fiul. Şi Ibn Abbas a relatat: „Visurile profeţilor reprezintă revelaţii.”
Aceasta a fost o grea încercare ce a venit de la Allah, să-şi sacrifice unicul
fiu, născut când el ajunsese la vârsta bătrâneţii, după ce mai înainte i se
poruncise să-şi lase fiul şi pe mama acestuia în deşert. Se supusese poruncii lui
Allah prima dată, lăsându-i în pustietate. Cu toate acestea, Allah a avut grijă de
ei şi nu i-a lăsat să piară.
Apoi, când i s-a poruncit să-şi ofere unicul fiu drept sacrificiu, el nu a şovăit
nici un moment şi a dorit să îndeplinească Porunca Divină cât mai repede cu
putinţă.
I-a vorbit fiului său despre acest vis astfel ca Ismail să fie pregătit
sufleteşte şi să îndeplinească această Poruncă. „O, fiul meu! Am văzut în vis că
te voi jertfi. Vezi cum ţi se pare?” [37:102]
Acest flăcău blând şi-a făcut tatăl foarte fericit când a spus: „O, tată! Fă
după cum ţi se porunceşte, căci mă vei afla pe mine - dacă va voi Allah - printre
cei răbdători!” [37:102] Acesta este răspunsul unui om care este cu desăvârşire
supus atât părintelui său, cât şi Domnului său, Allah.
„Şi când s-au supus amândoi şi l-a întins pe el pe o tâmplă” [37:103] „S-au
supus” înseamnă că erau gata să îndeplinească Porunca lui Allah, erau hotărâţi
să o ducă la îndeplinire. „L-a atins pe el pe o tâmplă” înseamnă „fiind cu faţa în
jos”. Ibn Abbas, Mujahid şi Qatada au spus că Avraam a dorit să facă sacrificiul
prin spatele său, pentru ca fiul său să nu vadă. Într-o altă versiune se spune:
„Avraam l-a întins în poziţia pe care o are orice animal jertfit”. O parte a frunţii
sale a atins însă pământul. „S-au supus amândoi” înseamnă că Avraam a rostit
Numele lui Allah şi L-a slăvit, iar Ismail şi-a declarat intenţia de a fi ucis întru
Allah. Suddi a spus: „Avraam a încercat să-i taie gâtul cu cuţitul, însă acesta nu
tăia deloc.”
Apoi, Allah a grăit: “O, Avraam! ~ Tu ai împlinit vedenia!” [37:104,105],
ceea ce înseamnă că scopul acestei încercări a fost deja îndeplinit, şi anume
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supunerea ta în faţa lui Allah şi răspunsul în faţa unei asemenea porunci ce vine
de la Domnul tău, jertfirea unicului fiu. „Aceasta a fost, neîndoielnic, o încercare
răzvedită!” [37:106]
„Şi l-am răscumpărat pe el printr-o jertfă minunată” [37:107] Majoritatea
învăţaţilor sunt de părere că jertfa a fost o oaie albă, care avea ochi şi coarne
mari.
Aceasta este o dovadă că cel sacrificat a fost Ismail. El este cel ce a trăit
în Mecca, nu avem nici o dovadă că Isaac a venit sau nu vreodată în timpul
copilăriei la Mecca.
Această opinie este de asemenea susţinută în Coran. De fapt, este
specificat faptul că cel sacrificat a fost Ismail. Coranul menţionează povestea
sacrificiului şi apoi spune: „Şi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii
cei evlavioşi.” [37:112] Versiunea care susţine că Isaac a fost cel sacrificat
provine din tradiţiile iudaice şi noi suntem prea-bine conştienţi de faptul că
aceştia sunt nişte falsificatori; şi nu avem nici o îndoială asupra acestui fapt.
În Tora se spune că Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam să-şi ofere unicul
fiu drept sacrificiu, iar într-o altă versiune a acesteia se spune că unicul său fiu
era Isaac, ceea ce este o minciună. Era Ismail.
Singurul lucru care i-ar fi putut face să falsifice acest lucru este invidia lor
faţă de arabi. Ismail este părintele arabilor ce trăiau în ţinutul Hijazului, din care
se trage şi Profetul nostru. Issac este părintele lui Iacob – care era numit Israel –
şi cu el se înrudesc aceştia. Au vrut să le ia arabilor această onoare şi astfel au
falsificat Cartea lui Allah cu omisiuni şi adăugiri. Există mulţi învăţaţi musulmani
care susţin părerea acestora, că Issac a fost oferit drept jertfă. Aceştia probabil
au preluat această variantă de la Ka’b bin Ahbar sau din izvoarele iudaice.
Ibn Ka’b Al-Qurazi, referindu-se la acest verset: „Noi i l-am vestit pe Isaac,
iar după el pe Iacob.” [11:71], a spus: „Cum ar putea fi această veste bună
pentru Isaac, de vreme ce Isaac va fi urmat de Iacob? Atunci lui Avraam i s-a
poruncit să-l ofere pe Isaac drept sacrificiu mai înainte ca acesta să fi fost
născut? Acest lucru este imposibil, căci contrazice vestea bună despre care se
vorbeşte.”
Aceasta este părerea învăţaţilor musulmani; cel sacrificat a fost Ismail, şi
nu Isaac.
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Naşterea lui Isaac
– Pacea fie asupra sa –

﴾ Şi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei evlavioşi. ~ Şi
l-am binecuvântat pe el şi pe Isaac. Dar printre urmaşii lor s-au aflat unii făcători
de bine şi alţii lămurit nedrepţi faţă de ei înşişi. ﴿
[Coran 37:112,113]
Vestea cea bună despre naşterea lui Isaac a venit la Avraam şi la Sara
prin intermediul acelor îngeri care, urmând Porunca lui Allah, se îndreptau spre
neamul lui Lot pentru a-i pedepsi pentru nelegiuirile comise.
Allah a grăit:

﴾ Şi au venit trimişii Noştri la Avraam cu veste bună. Au zis ei: „Pace!” Şi
le-a răspuns el: „Pace [vouă]”! şi nu a pregetat să aducă un viţel fript. ~ Şi când a
văzut că mâinile lor nu se întind spre el, a devenit bănuitor şi l-a cuprins frica de
ei. Dar ei au zis: „Nu-ţi fie frică! Noi am fost trimişi la neamul lui Lot!” ~ Şi muierea
lui stătea în picioare şi a râs ea. Noi i l-am vestit pe Isaac, iar după el pe Iacob. ~
Ci ea a zis: „Vai mie! O să nasc eu când sunt o muiere bătrână, iar bărbatul meu
e un moşneag?! Acesta este cu adevărat un lucru ciudat!” ~ Dar ei au zis: „Te
miri tu de hotărârea lui Allah? Îndurarea şi binecuvântarea lui Allah asupra
voastră, o, locuitori ai acestei case! El este cu adevărat Cel Vrednic de Laudă [şi]
Cel Vrednic de Glorie! ﴿
[Coran 11:69-73]
În Surat Al-Hijr se spune:

137

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

﴾ Şi vesteşte-i pe ei despre oaspeţii lui Avraam, ~ Când au intrat la el şi
l-au salutat, iar el le-a răspuns: „Ne este nouă teamă de voi!” ~ Iar ei au zis:
„Nu-ţi fie teamă! Noi îţi aducem vestea bună a [naşterii] unui băieţel plin de
învăţătură!” ~ Şi a răspuns el: „Îmi aduceţi voi mie veste bună când m-au ajuns
bătrâneţile? Ce veste bună să-mi mai aduceţi?” ~ Au zis ei: „Îţi vestim Adevărul,
deci nu fi dintre aceia care deznădăjduiesc!” ~ A răspuns el: „Dar cine
deznădăjduieşte în privinţa îndurării Domnului său, afară de cei rătăciţi?” ﴿
[Coran 15:51-56]
În Surat Adh-Dhariyat se spune:

﴾ Oare nu a ajuns la tine istoria despre oaspeţii cei cinstiţi ai lui Avraam? ~
Când au intrat la el şi au zis "Pace!", iar el le-a zis lor "Pace, oameni
necunoscuţi!" ~ Apoi s-a dus el pe furiş la familia lui şi a adus un viţel gras. ~ Şi
l-a apropiat de ei, zicând: "Voi nu mâncaţi?" ~ Şi l-a cuprins pe el frica, însă ei
i-au zis: "Nu te teme!" Şi i-au vestit lui [naşterea] unui fecior înţelept. ~ S-a
apropiat muierea lui, văicărindu-se, lovindu-şi obrajii şi a zis: "[Eu sunt] o babă
stearpă.” ~ Dar ei au zis: "Aşa a grăit Domnul tău şi El este Înţelept [şi]
Atoateştiutor " ﴿
[Coran 51:24-30]
În toate aceste versete, Allah ne-a înştiinţat că atunci când la profetul
Avraam au venit îngerii – şi se spune că erau trei: Gavriil, Mihail şi Israfil –,
acesta i-a tratat ca pe nişte oaspeţi, căci nu ştia cine sunt. Le-a pregătit lor un
viţel fript. Cu toate acestea, atunci când le-a adus friptura şi i-a poftit să
mănânce, aceştia nu au dat nici un semn că ar dori să facă acest lucru. Şi asta
deoarece îngerii nu poftesc la hrană. Avraam nu a aprobat purtarea lor ciudată şi
„l-a cuprins frica de ei. Dar ei au zis: “Nu-ţi fie frică! Noi am fost trimişi la neamul
lui Lot!” [11:70] „Noi îi vom nimici pe aceştia.” Sara s-a bucurat că mânia lui Allah
va cădea asupra acestora. Stătea în picioare alături de „oaspeţi”, aşa cum era
tradiţia acelei vremi atât la cei ce erau musulmani, cât şi la ceilalţi.” Atunci când a
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râs, Allah i-a dat, prin intermediul îngerilor, vestea binecuvântată despre
[naşterea lui] Isaac: „Noi i l-am vestit pe Isaac, iar după el pe Iacob.” [11:71] „S-a
apropiat muierea lui, văicărindu-se, lovindu-şi obrajii...” [51:29] ...aşa cum fac de
obicei femeile atunci când îşi manifestă surpriza şi fericirea, şi a spus: „Vai mie!
O să nasc eu când sunt o muiere bătrână, iar bărbatul meu e un
moşneag?!” [11:72] „Cum aş putea eu să nasc de vreme ce sunt bătrână şi
stearpă, iar bărbatul meu de asemenea nu mai este tânăr? Cum am putea avea
noi un copil în astfel de împrejurări?” Dar ei au zis: „Te miri tu de hotărârea lui
Allah? Îndurarea şi binecuvântarea lui Allah asupra voastră, o, locuitori ai acestei
case! El este cu adevărat Cel Vrednic de Laudă [şi] Cel Vrednic de
Glorie!” [Coran 11:72,73]
De asemenea, nici Avraam nu era convins de această veste bună ce va
veni în acest stadiu înaintat al vieţii lor. Şi asta doar pentru că era atât de fericit,
iar această veste minunată era atât de neaşteptată, încât amândoi şi-au exprimat
bucuria în acest mod: Şi a răspuns el: „Îmi aduceţi voi mie veste bună când m-au
ajuns bătrâneţile? Ce veste bună să-mi mai aduceţi?” ~ Au zis ei: „Îţi vestim
Adevărul, deci nu fi dintre aceia care deznădăjduiesc!” [15:54,55] Îngerii au
menţionat din nou această veste minunată despre un flăcău înţelept, anume
Isaac, fratele mai mic al lui Ismail.
În Biblie se spune că le-a adus un viţel fript, pâine, unt şi lapte şi ei au
mâncat („Facerea” 18). Acest lucru nu este adevărat. Se spune că ei numai se
prefăceau a mânca, însă mâncarea se risipea în văzduh.
De asemenea în Biblie se spune că Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Pe
Sarai, femeia ta, să nu o mai numeşti Sarai, ci Sarra să-i fie numele. ~ Şi o voi
binecuvânta şi-ţi voi da din ea un fiu;” („Facerea” [17:15,16]) Îl voi binecuvânta şi
popoare şi regi peste popoare se vor ridica dintru-nsul. Şi Avraam a căzut cu faţa
la pământ – în prosternare –, a râs, zicând în sine: „E cu putinţă oare să mai aibă
fiu cel de o sută de ani? Şi Sarra cea de nouăzeci de ani e cu putinţă oare să mai
nască?” („Facerea”, [18:17])
În Coran, în Surat Hud, se spune:
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﴾ „Noi i l-am vestit pe Isaac, iar după el pe Iacob.” ﴿
[Coran 11:71]
Versetul indică faptul că Sara s-a bucurat de naşterea fiului său, Issac, şi,
după acesta, de nepotul său, Iacob. Iacob se va naşte în timpul vieţii lor, astfel că
ambii să poată fi mulţumiţi şi încântaţi de el. Dacă acest lucru nu ar fi avut
această însemnătate, atunci nu ar fi avut sens să-l vestească lor pe Iacob.
Specificarea numelui său înseamnă că ei se vor bucura de acest nepot.
În alte versete, Allah grăieşte:

﴾ „Şi Noi i-am dăruit lui pe Isaac şi pe Iacob şi pe amândoi i-am călăuzit” ﴿
[Coran 6:84]

﴾ „Şi după ce s-a despărţit de ei şi de ceea ce adorau ei în locul lui Allah,
Noi i-am dăruit lui pe Isaac şi pe Iacob...” ﴿
[Coran 19:49]
Aceasta este o versiune puternică. Este de asemenea susţinută şi de
relatarea lui Abu Dhar, şi anume: „Eu am zis: «O, Mesager al lui Allah! Care a
fost prima moschee ce a fost construită?» Acesta a răspuns: «Al-Masjid
Al-Haram (Sfânta Moschee din Mecca).» Eu am zis: «Şi după aceasta?» El a
răspuns: «Al-Masjid Al-Aqsa (Casa Sfântă din Ierusalim).» Am întrebat apoi:
«Câţi ani diferenţă au fost între acestea?» Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască - a răspuns: «Patruzeci de ani.» Am întrebat: «Şi după acestea?»
Mesagerul lui Allah a răspuns: «Atunci când se apropie timpul rugăciunii, te poţi
ruga, căci fiecare ţinut reprezintă o moschee (un loc în care se poate oferi
rugăciunea).»”
În Biblie se spune că Iacob a înălţat Casa Sfântă din Ierusalim. Dacă luăm
în considerare această opinie, întărim ceea ce am menţionat mai înainte. Potrivit
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acesteia, există patruzeci de ani diferenţă între construirea Moscheii Sfinte de
către Avraam şi Ismail şi construcţia Casei Sfinte din Ierusalim de către Iacob.
Ambele moschei au fost înălţate după naşterea lui Isaac.
Avraam a făcut această rugăciune către Allah Preaînaltul:

﴾ „Doamne, fă această ţară un loc sigur şi fereşte-mă pe mine şi pe fiii mei
să nu-i adorăm pe idoli! ~ Doamne, ei i-au dus în rătăcire pre mulţi oameni. Cel
ce mă va urma va fi dintre ai mei, iar cel ce nu mi se va supune..., Tu eşti
Iertător, Îndurător. ~ Doamne, eu am aşezat o parte din urmaşii mei într-o vale
fără verdeaţă, în apropiere de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, pentru a împlini ei
Rugăciunea! Şi fă inimile unor oameni să încline cu dragoste către ei şi dă-le lor
din roade spre vieţuire, poate că ei vor fi mulţumitori. ~ Doamne, Tu ştii şi ce
ţinem ascuns şi ce lăsăm să se vadă, căci nu-I este nimic ascuns lui Allah, nici
de pre pământ şi nici din cer. ~ Laudă lui Allah, care mi i-a dat mie, în ciuda
bătrâneţelor mele, pe Ismail şi pe Isaac! Domnul meu este cel care aude
rugăciunile. ~ Doamne, fă ca eu să împlinesc Rugăciunea cu sârguinţă, ca şi o
parte din urmaşii mei! Şi primeşte ruga mea, Doamne! ~ Doamne, iartă-mi mie şi
părinţilor mei şi dreptcredincioşilor în Ziua când se va face socoteala!”. ﴿
[Coran 14:35-41]
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Înălţarea Sfintei Ka’aba
Allah a grăit:

﴾ [Şi adu-ţi aminte] când Noi i-am arătat lui Avraam locul casei [Al-Ka’aba],
[zicându-i]: „Nu-Mi face Mie nimic ca asociat şi curăţeşte Casa Mea pentru aceia
care o înconjoară şi pentru aceia care stau în picioare [rugându-se] şi pentru cei
ce se închină sau se prosternează!” ~ Şi cheamă-i pe oameni la Pelerinaj şi ei se
vor îndrepta către tine pe jos şi pe cămile slabe, sprintene, venind pe toate
drumurile din depărtări. ﴿
[Coran 22:26,27]
Şi a grăit:

﴾ Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din
Bakka, cea binecuvântată şi călăuzire pentru toate lumile. ~ În ea sunt semne
limpezi, [printre care] locul unde a stat Avraam, iar acela care intră în ea este în
siguranţă. Este o datorie a oamenilor faţă de Allah [să împlinească] Pelerinajul la
această Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta. Cât despre aceia care
tăgăduiesc, Allah nu are nevoie de aceste lumi. ﴿
[Coran 3:96,97]
De asemenea Allah a grăit:

﴾ Şi [luaţi aminte] când pe Avraam l-a încercat Domnul său cu cuvinte şi
le-a împlinit şi a zis: „Eu te fac peste oameni Imam”. A întrebat: „Şi pe
scoborâtorii mei?” I-a răspuns: „Nu-i priveşte legământul Meu pe cei nelegiuiţi!”.
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~ Şi am făcut Noi Casa loc de revenire pentru oameni şi refugiu [şi am zis]:
„Ţineţi locul lui Avraam ca loc de rugăciune!” şi am încheiat cu Avraam şi Ismail
legământ [cerându-le]: „Curăţaţi Casa Mea pentru cei care o înconjoară şi cei
care se retrag pioşi în Ea şi cei care fac Rugăciunea şi se prosternează!” ﴿
[Coran 2:124,125]

﴾ Şi [luaţi aminte] când a zis Avraam: „Doamne, fă-l un oraş al păcii şi
hrăneşte poporul lui cu roade, pe aceia dintre ei care cred în Allah şi în Ziua de
Apoi”. Şi a răspuns [Allah]: „Iar cel care nu crede, va avea parte de bucurie şi de
hrană puţin timp, apoi îl voi supune la chinurile iadului. Vai, ce soartă cumplită!” ﴿
[Coran 2:126]

﴾ Şi când au ridicat, Avraam şi Ismail, temeliile Casei, [au zis ei]:
„Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor! ~
Doamne, fă-ne pe noi supuşi [musulmani] Ţie şi fă dintre urmaşii noştri o
comunitate musulmană [supusă Ţie]! Şi arată-ne nouă rânduielile noastre şi ne
iartă pre noi, căci Tu eşti Iertător, Îndurător! ~ Doamne, trimite-le lor un Trimis
dintre ei, care să le recite versetele Tale şi să îi înveţe Cartea şi Înţelepciunea şi
să îi curăţească pre ei. Doară Tu eşti Atotputernic, Înţelept!”. ﴿
[Coran 2:127-129]
Prin aceste versete, Allah ne-a dezvăluit că Avraam, părintele profeţilor şi
cârmuitorul celor ce slăvesc un Dumnezeu Unic, este cel ce a înălţat vechea
Casă Sfântă din Mecca, prima moschee înălţată pentru omenire pentru ca
oamenii să Îl poată slăvi pe Allah, fără a-i face Lui asociaţi.
Allah i-a cerut lui Avraam să înalţe această moschee şi l-a călăuzit spre
aceasta. Locul acesta a fost desemnat cu acest scop încă din ziua în care s-au
creat cerurile şi pământul. Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a
spus: „Allah a sfinţit acest loc în Ziua în care a creat cerurile şi pământul şi va
rămâne astfel până în Ziua Judecăţii.” (relatat de Muslim)
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Nu există nici un Hadis autentic care să relateze că această Casă a fost
înălţată înainte de Avraam. Cel ce susţine acest lucru, bazându-se pe acest citat
din versetul următor: „locul casei” [22:26], nu este convingător. Aceasta
înseamnă că numai Allah are ştiinţă despre acest loc, poruncit pentru acest scop,
slăvit de către profeţi din vremea lui Adam şi până la Avraam.
„Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din
Bakka, cea binecuvântată şi călăuzire pentru toate lumile.” [3:96] Prima casă de
binecuvântare şi călăuzire înălţată pentru omenire este situată în Bakka, adică în
Mecca.
În ea sunt semne limpezi, [printre care] locul unde a stat Avraam [3:97] se
referă la piatra pe care s-a ridicat atunci când a înălţat Casa şi zidurile au depăşit
înălţimea lui. Ismail a adus această piatră pentru el, ca atunci când construcţia se
va înălţa Avraam să se poată ridica pe ea. Această piatră a stat alături de zidul
Ka’abei, din vremuri străvechi şi până în timpul lui Omar bin Khattab. Acesta a
mutat-o pentru puţin timp în exteriorul Casei, pentru ca cei ce o înconjurau să
nu-i deranjeze pe cei ce se rugau în spatele ei. A avut dreptate să facă acest
lucru, aşa cum a avut dreptate mai înainte în privinţa multor lucruri. Unul dintre
aceste lucruri este reprezentat de dorinţa pe care a exprimat-o în faţa Profetului:
„Dacă am putea face locul lui Avraam loc de rugăciune!” Şi astfel a revelat Allah
versetul acesta: „Ţineţi locul lui Avraam ca loc de rugăciune!” [2:125] Urmele
lăsate de picioarele sale au fost vizibile pe această piatră până în perioada de
început a islamului.
Aceştia au înălţat temelia Casei numai de dragul lui Allah şi, pentru acest
lucru, fie ca Allah să le accepte strădania şi intenţia.

﴾ Şi când au ridicat, Avraam şi Ismail, temeliile Casei, [au zis ei]:
„Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor! ~
Doamne, fă-ne pe noi supuşi [musulmani] Ţie şi fă dintre urmaşii noştri o
comunitate musulmană [supusă Ţie]! Şi arată-ne nouă rânduielile noastre şi ne
iartă pre noi, căci Tu eşti Iertător, Îndurător!” ﴿
[Coran 2:127,128]
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Şi astfel Avraam a înălţat cea mai minunată moschee în cel mai minunat
loc, un loc lipsit de vegetaţie. S-a rugat pentru ca cei ce sălăşluiau acolo să
primească binecuvântări şi tot soiul de roade. Fie ca acesta să rămână un loc
sacru şi sigur pentru toţi musulmanii.
Allah a acceptat rugăciunea sa şi i-a dăruit ceea ce a cerut. În Coran se
spune:

﴾ Oare nu văd ei că Noi am făcut [locul în care trăiesc ei] un loc sacru şi
sigur, în vreme ce oamenii din jurul lor sunt răpiţi? Şi oare cred ei în deşertăciune
şi tăgăduiesc binefacerea lui Allah? ﴿
[Coran 29:67]

﴾ Dar oare nu le-am stabilit Noi un loc sacru şi sigur, în care se aduc roduri
de toate soiurile, spre folos din partea Noastră? Însă cei mai mulţi dintre ei nu
ştiu. ﴿
[Coran 28:57]
Avraam s-a rugat la Allah să ridice dintre ei un profet, chiar din neamul
său, care să poată vorbi limba lor cu elocvenţă şi să le poată aduce lor
binecuvântările ambelor lumi.
Allah a răspuns rugăciunii sale şi a trimis printre ei un profet, şi ce Profet a
fost! El a fost Pecetea tuturor profeţilor şi mesagerilor, trimis de Allah omenirii.
Pentru umanitate, a fost un simbol al Bunătăţii şi Binecuvântării lui Allah. Mesajul
Său a fost pentru întreaga omenire, indiferent de timp şi spaţiu, de graiul pe care
îl vorbeau sau de culoarea pielii.
Fiind întemeietorul Ka’abei sau al Vechii Case, Avraam a meritat cel mai
bun rang şi cea mai bună consideraţie de la Allah şi el a fost aşezat în Bait-ul
Ma’mur, „Casa trainică”, în cea de-a şaptea sferă cerească, care este o Ka’aba a
făpturilor cereşti. În această Casă intră în fiecare zi 70.000 de îngeri, astfel încât
îngerilor ce au înconjurat-o o dată să nu le mai vină rândul până în Ziua
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Judecăţii.
Suddi a spus: „Când Allah le-a poruncit lui Avraam şi lui Ismail să ridice
Casa, aceştia nu au ştiut unde să o înalţe, şi atunci Allah a trimis un vânt, AlKhajuj, care avea două aripi, iar capul era în formă de şarpe. Acesta a curăţat
zona din jurul Ka’abei pentru a le arăta lor vechea temelie. Şi ei l-au urmat şi au
săpat până au ajuns la temelie. Acesta este sensul versetului: [Şi adu-ţi aminte]
când Noi i-am arătat lui Avraam locul casei [Al-Ka’aba], Coran [22:26]
Când au terminat de ridicat temelia, Avraam i-a spus lui Ismail: „Fiule!
Găseşte-mi cea mai bună piatră pe care m-aş putea aşeza aici în acest colţ.”
Ismail a zis: „Tată! Sunt obosit.” Avraam a zis: „Du-te! Nu contează cum te simţi.”
Şi apoi Gavriil i-a adus lui Piatra Neagră. Aceasta era de culoare albă, precum
pomul Thaghama. Adam a adus-o cu el din ceruri, însă păcatele oamenilor au
înnegrit-o. Ismail a adus piatra după care plecase şi când s-a întors a găsit Piatra
Neagră aproape de colţ. A zis: „Tată! Cine a adus-o?” El a răspuns: „A fost
adusă de cineva mai energic decât tine, cineva care niciodată nu oboseşte.” Şi
au terminat construcţia în timp ce se rugau la Allah:

﴾ Şi când au ridicat, Avraam şi Ismail, temeliile Casei, [au zis ei]:
„Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor!” ﴿
[Coran 2:127]
O perioadă îndelungată, Ka’aba a rămas aşa cum fusese construită de
către Avraam. Apoi a fost ridicată de către neamul Quraiş. Aceştia au micşorat
construcţia pornind de la fundaţia lui Avraam spre partea de nord; şi aşa a rămas
până în ziua de azi.
Cu acordul A’işei, s-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Nu ştii că atunci când cei din neamul tău au ridicat Ka’aba,
au micşorat-o pornind de la temelia lui Avraam?” Eu am spus: „Şi atunci de ce nu
vă întoarceţi la temelia iniţială, turnată de Avraam?” Profetul a răspuns: „Dacă
n-ar fi fost ataşamentul lor faţă de obiceiurile Kufr, aş fi schimbat-o.”
Într-o altă relatare, a zis: „Dacă neamul tău nu ar fi fost ataşat de
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obiceiurile Jahiliia – sau Kufr – până mai recent, aş fi împărţit comoara Ka’abei
întru Allah, aş fi micşorat uşa acesteia şi aş fi pus Piatra în interior.”
Ibn Zubair a ridicat Casa în vremea când a fost cârmuitor, aşa cum
spusese Profetul. A fost ucis în anul 73 după Hegira, de către Hajjaj. Acesta din
urmă i-a scris, referitor la acest lucru, califului Abdul-Malik bin Maruan. Aceştia
credeau că Abdullah bin Zubair a înălţat-o după propria sa dorinţă. Din acest motiv a poruncit ca moscheea să fie demolată şi ridicată aşa cum fusese mai
înainte.
Au demolat zidul din partea nordică, au înălţat un alt zid şi au fixat toţi
stâlpii în interiorul Ka’abei. Uşa dinspre partea de răsărit a fost mărită, iar cea
dinspre apus a fost închisă, după cum se poate vedea şi în prezent.
Cu toate acestea, atunci când califul a aflat că Ibn Zubair a ridicat-o aşa
cum îi spusese A’işa, a regretat ceea ce făcuse. Mai târziu, în vremea califului
Mahdi bin Mansur, el l-a sfătuit pe imamul Malik să o reclădească aşa cum o
făcuse Abdullah bin Zubair. Imamul Malik a răspuns: „Mă tem că regii vor lua
acest lucru ca pe o joacă.” De ori câte ori va veni un rege nou, poate va începe
să o clădească după voia lui. Din acest motiv a rămas la fel din ziua aceea şi
până în prezent.

Allah îl elogiază pe profetul Său, Avraam
Allah a grăit:

﴾ Şi [luaţi aminte] când pe Avraam l-a încercat Domnul său cu cuvinte şi
le-a împlinit şi a zis: „Eu te fac peste oameni Imam”. A întrebat: „Şi pe
scoborâtorii mei?” I-a răspuns: „Nu-i priveşte legământul Meu pe cei
nelegiuiţi!”. ﴿
[Coran 2:124]
Când Avraam a dus la îndeplinire şi a transmis mai departe Porunca
Divină, Allah l-a numit imam (conducător) peste oameni, pentru a-i călăuzi pe
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aceştia. S-a rugat la Allah ca această cârmuire să rămână în rândul urmaşilor
săi, iar Allah a acceptat rugămintea sa şi i-a dăruit lui cârmuirea lumii. Cu toate
acestea, Allah i-a exclus dintre aceştia pe cei răufăcători şi nelegiuiţi. Această
misiune poate fi împlinită numai de învăţaţii religioşi care sunt drept-credincioşi.
Allah a grăit:

﴾ Şi Noi i-am dăruit lui [Avraam] pe Isaac şi pe Iacob, am dăruit urmaşilor
săi profeţia şi Cartea şi i-am dat lui răsplata [cuvenită] în această lume, iar în
Lumea de Apoi se va afla el printre cei drepţi. ﴿
[Coran 29:27]
Şi a grăit:

﴾ Şi Noi i-am dăruit lui pe Isaac şi pe Iacob şi pe amândoi i-am călăuzit - şi
pe Noe l-am călăuzit Noi încă şi mai înainte - şi printre urmaşii săi sunt David,
Solomon, Iov, Iosif, Moise şi Aaron - şi astfel îi răsplătim Noi pe cei care fac
bine -; ~ Şi Zaharia, Ioan, Isus şi Elie - toţi fiind printre cei cuvioşi! ~ Şi Ismail,
Eliseu, Iona şi Lot - pe toţi i-am preaales Noi deasupra tuturor lumilor
[seminţiilor]! ~ Şi am ales Noi dintre părinţii lor şi dintre urmaşii lor şi dintre fraţii
lor şi i-am călăuzit Noi pe un drum drept. ﴿
[Coran 6:84-87]
În „şi printre urmaşii săi”, pronumele „săi” se referă la Avraam, în
conformitate cu părerea majorităţii. Lot, deşi era nepotul său, a fost menţionat
după urmaşii săi.
Allah a grăit:

﴾ Noi i-am trimis pe Noe şi pe Avraam şi le-am dăruit urmaşilor lor profeţia
şi Scriptura. ﴿
[Coran 57:26]
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Aflăm că fiecare profet de după Avraam asupra căruia Allah a pogorât o
Carte s-a numărat printre urmaşii săi. Aceasta a fost o mare onoare pentru
Avraam, un rang demn de dorit. Acesta a avut doi fii: Ismail, pe care l-a avut cu
Hagar, şi apoi Isaac, cu Sara. Isaac l-a avut pe Iacob, care a fost numit Israel. Cu
el se înrudesc toate triburile izraelite. În neamul lor au existat profeţi şi aceştia au
fost atât de numeroşi încât nimeni în afară de Allah nu le cunoaşte numărul.
Şirul profeţilor s-a încheiat cu Iisus, fiul Mariei, ultimul profet din neamul lui
Israel. Ismail a fost străbunul tuturor arabilor, indiferent de tribul de provenienţă.
Printre urmaşii săi nu s-a numărat nici un profet, în afară de ultimul dintre ei,
profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască. El este mândria
şi Pecetea tuturor profeţilor şi trimişilor.
S-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus:
„Rangul meu va fi dorit de întreaga omenire, chiar şi de profetul Avraam.” (relatat
de Muslim)
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - l-a elogiat pe Avraam,
părintele său, în relatarea următoare. Aceasta indică faptul că el a fost cel mai
înălţat în rang dintre ei, în ambele lumi.
Abdullah bin Abbas a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - i-a învăţat pe Hasan şi Husein, nepoţii săi, această rugăciune, zicând:
„Părintele vostru (Avraam) obişnuia să caute adăpost la Allah pentru Ismail şi
Isaac astfel: «Vă încredinţez pe amândoi cuvintelor lui Allah pentru a vă proteja
de orice diavol, răutate şi de ochii care deoache.»” (Al-Bukhari)
Allah a grăit:

﴾ Şi [adu-ţi aminte când] Avraam a zis: „Doamne, arată-mi mie cum îi
readuci la viaţă pe cei morţi?!”, I-a răspuns: „Tot nu crezi?” El i-a zis: „Ba da! Ci
numai să se liniştească inima mea!” El [Allah] i-a zis atunci: "Ia patru păsări şi
taie-le mărunt, apoi pune pe fiecare munte o bucată din ele, apoi cheamă-le şi
ele vor veni la tine în grabă. Şi să ştii că Allah este Atotputernic, Înţelept!" ﴿
[Coran 2:260]
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Allah a acceptat rugămintea lui Avraam şi i-a poruncit să ia patru păsări.
Învăţaţii au mai multe păreri cu privire la păsările pe care le-a luat. Cu toate
acestea, lui Avraam i s-a poruncit să le taie în bucăţi, să amestece carnea
împreună cu celelalte părţi ale trupului, să le împartă şi să pună pe fiecare munte
câte o bucată din ele. Apoi i s-a poruncit să le cheme în Numele lui Allah. Când
le-a chemat, carnea şi celelalte părţi au început să zboare fiecare în parte şi, în
vreme ce corpul li se întregea, au venit la Avraam, în grabă.
Se spune de asemenea că Avraam a ţinut capul fiecărei păsări în mâna sa
şi fiecare pasăre a venit şi şi-a luat capul în primire.
Nu există nici o îndoială asupra faptului că Avraam a crezut în
Atotputernicia lui Allah de a readuce morţii la viaţă. A dorit doar să vadă acest
lucru cu proprii lui ochi, să treacă de la nivelul de certitudine prin ştiinţă la
certitudine prin vizualizare.
Allah a grăit:

﴾ O, voi oameni ai Scripturii, de ce vă contraziceţi asupra lui Avraam, când
Tora şi Evanghelia nu au fost revelate decât după el? Voi nu aveţi judecată? ~
Voi sunteţi aceia care aţi avut dispute asupra lucrurilor de care aţi avut
cunoştinţă, dar de ce stârniţi dispute despre lucruri pe care nu le cunoaşteţi? Şi
Allah ştie, în vreme ce voi nu ştiţi! ~ Avraam nu a fost nici iudeu, nici creştin. El a
fost credincios adevărat şi întru totul supus lui Allah [musulman], şi nu a fost
dintre cei care-I fac semeni. ~ Cei mai îndreptăţiţi oameni să se socotească
apropiaţi de Avraam sunt aceia care l-au urmat pe el şi pe acest Profet şi aceia
care cred. Iar Allah este Ocrotitorul credincioşilor. ﴿
[Coran 3:65-68]
Allah a dezminţit prin aceste versete pretinderea evreilor şi a creştinilor, şi
anume că ei sunt adepţi ai căii şi religiei lui Avraam. El i-a renegat ca urmând
Calea cea Dreaptă. Le-a arătat cât de ignoranţi erau în pretinderea lor,
dezvăluind „Tora şi Evanghelia nu au fost revelate decât după el”. Aşadar cum ar
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putea el să urmeze calea şi religia voastră de vreme ce religia voastră a început
după el? „Voi nu aveţi judecată?” El nu slăvea pe nimeni în afară de Allah şi nu Îi
făcea Lui asociaţi. El nu s-a abătut niciodată de la religia cea dreaptă şi niciodată
nu a cedat poftelor sale. „Avraam nu a fost nici iudeu, nici creştin. El a fost
credincios adevărat şi întru totul supus lui Allah [musulman], şi nu a fost dintre
cei care-I fac semeni.”
În alte versete Allah a grăit:

﴾ Şi cine se leapădă de religia lui Avraam, afară de acela care se
nesocoteşte pe sine însuşi? Noi l-am ales, [pe Avraam] doară, în această lume şi
el se va afla în Lumea de Apoi printre cei drepţi [evlavioşi]. ~ Când i-a zis
Domnul lui: "Supune-te!", el a răspuns: "M-am supus [Ţie], Stăpân al lumilor!" ~
Şi Avraam a lăsat-o ca îndemnare fiilor săi şi asemenea şi Iacob [zicând ei]: "O,
fiii mei, Allah v-a ales vouă religia [Islamul] şi, de aceea, să nu muriţi altfel decât
musulmani!" ~ Sau aţi fost voi martori când a venit moartea la Iacob, atunci când
el i-a întrebat pe fiii lui: “Pe cine veţi adora voi după moartea mea?” Şi i-au
răspuns ei: “Voim să-l adorăm pe Domnul tău şi pe Domnul părinţilor tăi Avraam,
Ismail şi Isaac, pe Domnul cel Unic. Noi numai Lui îi vom fi supuşi
[musulmani]!” ﴿
[Coran 2:130-133]

﴾ Acest neam a trecut. El are ceea ce şi-a agonisit, iar voi veţi avea ceea
ce v-aţi agonisit. Voi nu veţi fi întrebaţi pentru ceea ce au făcut ei. ~ Şi au zis:
"Fiţi iudei sau fiţi creştini şi sunteţi pe calea cea bună!" Spune: "Ba [urmaţi]
credinţa lui Avraam, adevărat credincios, care nu a fost dintre politeişti!" ~
Spuneţi: "Noi credem în Allah şi în ceea ce ne-a fost trimis nouă şi ceea ce a fost
trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob şi seminţiilor; în ceea ce le-a fost
dat lui Moise şi lui Isus şi în ceea ce le-a fost dat [tuturor] profeţilor de către
Domnul lor. Noi nu facem deosebire între ei! Noi Lui Îi suntem supuşi
[musulmani]!". ﴿
[Coran 2:134-136]
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﴾ Dacă ei vor crede în ceea ce voi credeţi, vor fi pe calea cea bună! Dar
dacă ei se vor abate, înseamnă că ei se găsesc într-o schismă şi Allah te va feri
de [răul] lor, căci El este Cel care Aude Totul [şi] este Atoateştiutorul. ~ [Aceasta
este] Legea lui Allah! Şi cine are o lege mai bună decât Allah?! Noi Lui Îi suntem
slujitori! ~ Spune: “Voiţi să disputaţi cu noi în legătură cu Allah? El doară e
Domnul nostru şi Domnul vostru! Faptele noastre sunt ale noastre, iar faptele
voastre sunt ale voastre. Noi numai Lui Îi suntem devotaţi”. ﴿
[Coran 2:137-139]

﴾ Sau voiţi voi să ziceţi că Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiile lor au
fost iudei sau creştini? Spune: "Voi sunteţi mai ştiutori sau Allah? Şi cine este
mai nelegiuit decât acela care a ţinut ascunsă la el mărturia ce o avea de la
Allah?" Allah nu este nebăgător de seamă cu ceea ce faceţi voi! ~ Acest neam a
trecut. El are ceea ce şi-a agonisit, iar voi veţi avea ceea ce v-aţi agonisit! Voi nu
veţi fi întrebaţi pentru ceea ce au făcut ei. ﴿
[Coran 2:140,141]
Allah a explicat natura religiei lui Avraam, şi anume că el nu a aparţinut
nici unei grupări sau vreunui trib. Religia lui însemna supunere în faţa Voii lui
Allah. El nu a venerat niciodată vreun idol sub nici o formă. Şi de aceea a spus
Allah despre el: Cei mai îndreptăţiţi oameni să se socotească apropiaţi de
Avraam sunt aceia care l-au urmat pe el şi pe acest Profet. [3:68], adică cei ce
au urmat calea lui în vremea sa şi cei ce au făcut acest lucru după el. „Şi pe
acest Profet.” [3:68], se referă la profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască -, căci Allah a revelat aceeaşi religie pe care a revelat-o lui
Avraam, cu toate că a întregit religia prin Profetul nostru şi i-a revelat lui ceea ce
nu mai revelase nici unui alt profet mai înainte.
Allah a grăit:

﴾ Spune: "Într-adevăr, Domnul meu m-a călăuzit pe un drum drept, o
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religie adevărată - religia lui Avraam cel drept întru credinţă, care nu a fost printre
cei care au făcut asociaţi [lui Allah]!" ~ Spune: "Într-adevăr, Rugăciunea mea,
actele mele de devoţiune, viaţa mea şi moartea mea îi aparţin lui Allah, Stăpânul
lumilor! ~ El nu are nici un asociat! Astfel mi s-a poruncit şi eu sunt primul dintre
musulmani!". ﴿
[Coran 6:161-163]

﴾ Avraam a fost un călăuzitor supus lui Allah, dreptcredincios, şi nu a fost
dintre politeişti; ~ El a fost mulţumitor faţă de binefacerile Lui şi El l-a ales şi l-a
călăuzit pe drum drept. ~ Şi i-am dăruit Noi bună parte în această lume, iar în
Lumea de Apoi va fi el printre cei drepţi. ~ Apoi ţi-am revelat Noi: „Urmează
religia lui Avraam cel dreptcredincios, care nu a fost dintre politeişti!”. ﴿
[Coran 16:120-123]
Abdullah bin Abbas a relatat: „Când Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască - a văzut în Casa Sfântă statuile, nu a intrat până nu a poruncit să
fie îndepărtate; şi acestea au fost îndepărtate. El a văzut statuile lui Avraam şi
Ismail ţinând în mâini săgeţi ce erau folosite la ghicit, aşa că a zis: «Fie ca Allah
să-i blesteme, căci ei [Avraam şi Ismail] nu au ghicit niciodată cu
săgeţi.»” (Muslim)
Într-o altă relatare a imamului Bukhari se spune: „Fie ca Allah să-i
blesteme, căci ştiau că părintele nostru nu a ghicit niciodată cu astfel de săgeţi.”
În versetele [16:120,121] din Coran, termenul „călăuzitor supus” înseamnă
că a fost un cârmuitor ce a călăuzit spre calea dreaptă, pe care va fi urmat.
„Drept-credincios” înseamnă că în orice moment, în orice împrejurare, în orice
mişcare pe care a făcut-o şi-a menţinut atitudinea supusă înaintea lui Allah. „Şi
nu a fost dintre politeişti. El a fost mulţumitor faţă de binefacerile Lui.” El a arătat
întotdeauna recunoştinţă înaintea Domnului său pentru binefacerile Sale prin
supunere şi credinţă dreaptă.
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﴾ Şi cine are credinţă mai bună decât acela care se supune lui Allah şi
plineşte fapte bune, urmând religia lui Avraam cel drept întru credinţă? Şi Allah
l-a primit pe Avraam ca ales. ﴿
[Coran 4:125]
Allah l-a înfăţişat pe profetul Avraam drept un model demn de urmat
pentru întreaga omenire în ceea ce priveşte religia, referindu-se în special la
adepţii Scripturilor care pretindeau a fi urmaşi ai săi, însă nu-l urmau. Avraam a
reprezentat un exemplu clar a cum trebuie urmate învăţăturile Divine. Allah l-a
numit „Khalil”, care ar putea fi tradus prin „prieten”. Derivă din cuvântul „Khullah”
din limba arabă, ce denotă iubirea absolută.
Profetul nostru - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a dobândit de
asemenea acest rang, aşa cum menţionează Mesagerul lui Allah în această
relatare: „O, oameni! Allah cu siguranţă l-a făcut Khalil al Său.”
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus de asemenea
în ultima sa cuvântare: „Oameni! ...dacă ar fi să iau pe cineva drept prieten al
meu (Khalil), dintre oamenii de pe acest pământ, l-aş lua pe Abu Bakr drept
Khalil, însă omul vostru (referindu-se la sine) este Khalil Allah.”
Allah l-a menţionat pe Avraam de 69 de ori în Coran, dintre care de 15 ori
în Surat Al-Baqara. A fost unul dintre cei cinci profeţi fermi şi statornici ce sunt
menţionaţi în Coran pe nume. Se spune:

﴾ [Adu-ţi aminte] când am făcut noi legământ cu profeţii şi cu tine, cu Noe,
cu Avraam, cu Moise şi cu Isus – fiul Mariei – şi când am luat de la ei legământ
puternic, ﴿
[Coran 33:7]
În Surat Aş-Şura se spune:
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﴾ El v-a orânduit vouă religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care ţi-am
revelat-o ţie şi am prescris-o pentru Avraam şi Moise şi Isus: "Întemeiaţi religia şi
nu vă despărţiţi întru ea!" Li se pare prea mare politeiştilor aceea la care tu îi
chemi. Allah îi alege [pentru aceasta] pe aceia pe care El voieşte şi îi călăuzeşte
către El pe aceia care se căiesc. ﴿
[Coran 42:13]
Profetul nostru - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - l-a întâlnit pe
Avraam în cea de-a şaptea sferă cerească. El stătea rezemat cu spatele de
Bait-ul-Mamur-ului, „Casa trainică”, acolo unde în fiecare zi 70.000 de îngeri intră
pentru a-L slăvi [pe Allah] şi rândul lor nu va mai veni până în Ziua Judecăţii.
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Nobilul fiul nobilului fiul nobilului fiul
nobilului, Iosif fiul lui Iacob fiul lui Isaac fiul lui Avraam.”
Abu Huraira a relatat de asemenea că Profetul - Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască - a spus: „O, Mesager al lui Allah, cine este cel mai nobil dintre
oameni?” El a răspuns: „Cel mai nobil este cel ce se teme cel mai mult de Allah.”
Companionii au spus: „Nu asta am întrebat.” Profetul a spus apoi: „Cel mai
cuvios dintre oameni a fost Iosif, profetul lui Allah, fiul profetului lui Allah, cel ce a
fost fiul profetului lui Allah şi cel ce a fost fiul Prietenului lui Allah.” Companionii
au spus: „Nu asta am întrebat.” Profetul a spus: „Mă întrebaţi despre neamul
arab?” Aceştia au spus: „Da!” Profetul a răspuns: „Cel mai bun dintre ei în Jahiliia
este cel mai bun dintre ei în islam, când au înţeles spiritul acestei religii.” (relatat
de Al-Bukhari)
Abdullah bin Abbas a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „În Ziua Judecăţii oamenii vor fi înviaţi goi. Primul căruia i se
vor dărui haine este Avraam.” Apoi Profetul a recitat acest verset: Aşa cum am
făcut Noi prima făptură, o vom face din nou. [21:104]
Acest merit ce i se va acorda lui Avraam în Ziua Judecăţii nu subjugă
meritele pe care Profetul nostru le va avea şi care vor fi invidiate de întreaga
omenire, de la primul până la ultimul.
Imamul Ahmed a relatat de la Anas bin Malik că un om i s-a adresat lui
astfel: „O, cea mai bună făptură!” Şi Profetul a spus: „Aceasta este Avraam.”
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Nu ridicaţi
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rangul meu deasupra altor profeţi.” Sau într-un alt Hadis se spune: „Nu mă
înălţaţi deasupra lui Moise, căci oamenii vor leşina în Ziua Judecăţii şi eu voi fi
primul ce îmi voi recăpăta cunoştinţa. Îl voi afla pe Moise sprijinindu-se de
picioarele Tronului. Nu voi ştii dacă şi-a recăpătat cunoştinţa înaintea mea sau
nu a leşinat drept răsplată pentru leşinul de pe muntele Tor.”
Astfel aflăm că toate aceste Hadisuri nu contrazic relatările autentice, şi
anume că va fi conducătorul urmaşilor lui Adam în Ziua Judecăţii.
De vreme ce, după profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască -, profetul Avraam a fost cel mai mare profet, oamenii sunt învăţaţi să
facă o rugă pentru el în timpul rugăciunilor obişnuite. Bukhari şi Muslim au relatat
de la Ka’b bin Ujrah: „Noi am zis: «O, Mesager al lui Allah! Am ştiut cum să
trimitem salutul nostru islamic (Salam) asupra ta, spune-ne acum cum să
trimitem rugăciunea (Salat) noastră asupra ta?» Profetul a spus: «Spuneţi: O,
Allah! Coboară pacea Ta asupra lui Muhammed şi asupra neamului lui
Muhammed, aşa cum ai coborât pacea Ta asupra lui Avraam şi a neamului lui
Avraam, şi binecuvântează pe Muhammed şi neamul lui Muhammed, aşa cum
ai binecuvântat pe Avraam şi neamul lui Avraam, că a Ta este toată slava şi
gloria.»”
Allah a grăit: „Şi ale lui Avraam, care şi-a ţinut cu credinţă [făgăduinţa lui
de a transmite]” [53:37] Avraam a dus la îndeplinire Porunca lui Allah. Şi-a
îndeplinit datoria sa de imam. Nu a lăsat niciodată la o parte problemele minore
de dragul celor majore sau a celor de o mai mare importanţă. S-a ocupat de
fiecare în parte.
Cu referire la acest verset: „Şi [luaţi aminte] când pe Avraam l-a încercat
Domnul său cu cuvinte şi le-a împlinit...” [2:124], Ibn Abbas spune că Allah l-a
încercat prin Tahara – curăţenie şi puritate: şi anume prin cinci tipuri de Tahara
referitoare la zona capului şi alte cinci, referitoare la trup.
Cele cinci tipuri de Tahara referitoare la zona capului au fost:
a.
tăierea mustăţii
b.
spălarea gurii
c.
folosirea Misuak-ului pentru curăţirea dinţilor
d.
inspirarea unei cantităţi mici de apă pe nas, apoi eliminarea
acesteia pentru a-l curăţa
e.
pieptănarea părului
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Cele cinci tipuri de Tahara referitoare la corp au fost:
a.
tăierea unghiilor
b.
raderea părului din zonele intime
c.
circumcizia
d.
îndepărtarea părului de la subraţ
e.
spălarea cu apă după ce s-a folosit toaleta în scopul efectuării
nevoilor fiziologice
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Cinci lucruri se referă la Fitra (legea firii), şi anume: (1)
circumcizia, (2) raderea părului din zonele intime, (3) tăierea mustăţii, (4) tăierea
unghiilor, (5) îndepărtarea părului de la subraţ.”
A’işa a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a
spus: „Zece lucruri ţin de Fitra: (1) tăierea mustăţii, (2) lăsarea bărbii, (3) folosirea
Misiuak-ului pentru curăţirea dinţilor, (4) inspirarea unei cantităţi mici de apă, apoi
eliminarea acesteia, pentru a-l curăţa, (5) tăierea unghiilor, (6) spălarea
încheieturilor degetelor, (7) îndepărtarea părului de la subraţ, (8) raderea părului
intim, (9) spălarea după ce s-a folosit toaleta pentru nevoile fiziologice,
(10)...” (relatat de Muslim)
Importanţa acestor Hadisuri stă în faptul că Avraam s-a îngrijit de fiecare
aspect pe care-l presupunea datoria de imam.
Imamul Ahmed a relatat de la Abdullah bin Abbas că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „I-am văzut pe Iisus fiul Mariei, pe
Moise şi pe Avraam. Cât despre Iisus, acesta era roşcat, cu păr ondulat şi pieptul
lat. Moise era închis la culoare, având trupul masiv.” Companionii au întrebat:
„Iar Avraam?” El a răspuns: „Priviţi-l pe omul vostru – referindu-se la sine.”
Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Cât despre Avraam, priviţi-l pe omul
vostru (referindu-se la sine). Moise avea părul cârlionţat şi tenul închis la culoare,
era pe o cămilă roşie, parcă îl şi văd coborând în această vale.”

157

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

Naşterea şi moartea lui Avraam
Ibn Jarir a menţionat în cartea sa de istorie: „Naşterea sa a avut loc în
vremea lui Nimrod bin Canaan, care a domnit – după câte se spune – în jur de o
mie de ani. A fost un conducător tiran.”
Se spune de asemenea că Nimrod era din tribul Rasib, la care a fost trimis
Noe. Nimrod a condus la acea vreme întreaga lume. Se spune că a apărut pe
cer o stea strălucitoare care a pus în umbră soarele şi luna, şi mulţi oameni au
murit. Nimrod s-a înspăimântat şi şi-a întrebat ghicitorii în aştrii despre acest
lucru. Aceştia au zis: „Printre supuşii tăi se va naşte un băiat care va provoca
sfârşitul erei tale.” Atunci a dat poruncă bărbaţilor să nu se apropie de nevestele
lor şi de asemenea ca toţi nou-născuţii să fie ucişi. În acea vreme s-a născut
Avraam, însă Allah l-a salvat din mâinile acelui tiran. A crescut, a ajuns la
tinereţe şi Allah i-a înmânat legământul Său.
El s-a născut în cetatea Sus. S-a afirmat de asemenea că s-a născut în
Babilon sau conform unei alte opinii în Sawad, Irak. După spusele lui Ibn Abbas,
s-a născut în Barzah, în partea de răsărit a Damascului. După sfârşitul domniei
lui Nimrod, Avraam a mers în Haran şi apoi în Siria. A avut doi fii: Ismail şi Isaac.
Soţia sa, Sara, a murit înaintea lui într-un sat din vecinătatea Hebronului, din
ţinutul Canaanului. În Biblie se spune că ea a trăit 127 de ani. Avraam a jelit
moartea ei.
Avraam şi-a luat o altă soţie, Qantura (Kentura), şi a avut copii cu ea, şi
anume: Zamran, Iaqşan (Jocşan), Madan (Midian), Madian (Median), Uaşiaq
(Işbak) şi Şaoh (Şuah). Mai târziu, Avraam s-a îmbolnăvit şi a murit la vârsta de
175 de ani. A fost îngropat alături de soţia sa, Sara, în pământul Efronului, în
Hebron, de către fiii săi, Ismail şi Isaac.
A fost circumcis după vârsta de 80 de ani. Mormântul său şi cele ale lui
Isaac şi Iacob sunt situate în locul ce a fost înălţat de Solomon în Hebron,
cunoscut acum mai mult sub numele de Oraşul Khalil. Cu toate acestea, nu se
ştie cu exactitate unde se află în acest loc mormântul.
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Fiii lui Avraam
Primul fiu al profetului Avraam a fost Ismail, cu soaţa sa Hagar. Apoi l-a
avut pe Isaac, cu soţia sa Sara, care era vara sa. După moartea acesteia, s-a
însurat cu Qantura, care i-a dăruit şase copii. Apoi s-a căsătorit cu Hajun cu care
a avut cinci copii: Kaisan, Suraj, Umaim, Lotan şi Nafis. Aşa a menţionat
Abul-Qasim As-Suhail în cartea sa, At-T’arif ual-A’lam.
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Capitolul VII

Povestea lui Lot
– Pacea fie asupra sa –
Profetul Lot a fost nepotul profetului Avraam. Povestea neamului său şi
pedeapsa ce a căzut asupra lor au reprezentat o întâmplare zguduitoare în
timpul vieţii lui Avraam.
Lot a mers în Sodoma după ce Avraam l-a rugat să facă acest lucru.
Aceasta era principala cetate a acelui ţinut. Locuitorii acesteia erau dintre cei mai
desfrânaţi şi mai neruşinaţi. Ei au practicat homosexualitatea pentru prima dată
în istoria lumii.
Lot i-a chemat să se supună Poruncii lui Allah, să Îl slăvească numai pe
Allah Unicul, fără a-I face Lui asociaţi sau egali. Însă ei au respins chemarea lui
Lot şi şi-au continuat practicile desfrânate. Drept rezultat, Allah i-a nimicit,
trimiţând asupra lor cruntă pedeapsă. Prezentăm în continuare versetele în care
se vorbeşte despre aceştia. Povestea lor este menţionată de mai multe ori în
nobilul Coran.
Allah a grăit în Surat Al-A’raf:

﴾ Şi [când l-a trimis] pe Lot, care a zis neamului său: "Vă dedaţi voi unei
asemenea desfrânări pe care nimeni, din toate lumile, nu a mai cunoscut-o
înainte de voi? ~ Voi mergeţi la bărbaţi, în locul femeilor [în loc să mergeţi la
soţiile voastre], pentru a vă potoli poftele! Într-adevăr, voi sunteţi un neam de
desfrânaţi!" ~ Şi neamul său nu a avut alt răspuns decât a zis: "Scoateţi-i pe ei
din cetatea voastră! Ei sunt oamenii care vor să se ţină neprihăniţi!" ~ Şi Noi l-am
mântuit pe el împreună cu familia lui, afară de muierea lui, care a fost printre cei
pierduţi. ~ Şi Noi am lăsat să cadă peste ei ploaie. Deci priveşte cum a fost
sfârşitul nelegiuiţilor! ﴿
[Coran 7:80-84]
De asemenea a grăit în Surat Hud:
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﴾ Şi au venit trimişii Noştri la Avraam cu veste bună. Au zis ei: “Pace!” Şi
le-a răspuns el: “Pace [vouă]”! şi nu a pregetat să aducă un viţel fript. ~ Şi când a
văzut că mâinile lor nu se întind spre el, a devenit bănuitor şi l-a cuprins frica de
ei. Dar ei au zis: “Nu-ţi fie frică! Noi am fost trimişi la neamul lui Lot!” ~ Şi muierea
lui stătea în picioare şi a râs ea. Noi i l-am vestit pe Isaac, iar după el pe Iacob. ~
Ci ea a zis: “Vai mie! O să nasc eu când sunt o muiere bătrână, iar bărbatul meu
e un moşneag?! Acesta este cu adevărat un lucru ciudat!” ﴿
[Coran 11:69-72]

﴾ Dar ei au zis: “Te miri tu de hotărârea lui Allah? Îndurarea şi
binecuvântarea lui Allah asupra voastră, o, locuitori ai acestei case! El este cu
adevărat Cel Vrednic de Laudă [şi] Cel Vrednic de Glorie! ~ Şi când i-a trecut lui
Avraam frica şi i-a venit vestea cea bună, a vorbit el cu Noi [în apărarea]
neamului lui Lot. ~ Avraam era blând, căinător şi rugător. ~ “O, Avraam, renunţă
la aceasta, căci hotărârea Domnului tău a venit, iar asupra lor se va abate o
osândă nestrămutată”. ﴿
[Coran 11:73-76]

﴾ Şi când trimişii Noştri au venit la Lot, s-a simţit stingherit, neştiind ce să
facă. Şi a zis el: “Aceasta este o zi cumplită”. ~ Şi s-a grăbit neamul său către el,
după ce până atunci săvârşiseră fapte rele. Şi le-a zis el: “O, neam al meu!
Acestea sunt fiicele mele şi ele sunt mai curate pentru voi. Fiţi cu frică de Allah şi
nu mă faceţi de ocară faţă de oaspeţii mei! Oare nu este printre voi un bărbat
chibzuit?” ~ Dar ei au zis: “Tu ştii că nu avem nevoie de fiicele tale şi tu ştii ceea
ce voim noi!” ~ A zis el: “O, de-aş avea eu putere asupra voastră sau de-aş găsi
un sprijin temut!” ﴿
[Coran 11:77-80]

﴾ Au zis: “O, Lot! Noi suntem trimişii Domnului tău! Ei nu vor putea
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niciodată să ajungă la tine. Deci purcede cu stirpea ta la vreme de noapte şi să
nu se întoarcă nici unul dintre voi [pentru a privi înapoi], afară numai de muierea
ta, pe care o va lovi ceea ce îi loveşte pe ei. Ceea ce îi ameninţă pe ei se va
întâmpla în zori. Şi oare nu este dimineaţa aproape?” ~ Şi când a venit hotărârea
Noastră, am făcut Noi ca partea ei de sus să fie partea ei de dedesubt şi am
trimis asupra ei ploaie de pietre de lut [ars], una după alta, ~ Însemnate de
Domnul tău. Şi ele nu sunt departe de cei nelegiuiţi. ﴿
[Coran 11:81-83]
Allah a grăit în Surat Al-Hijr:

﴾ Şi vesteşte-i pe ei despre oaspeţii lui Avraam, ~ Când au intrat la el şi
l-au salutat, iar el le-a răspuns: Ne este nouă teamă de voi! ~ Iar ei au zis: „Nu-ţi
fie teamă! Noi îţi aducem vestea bună a [naşterii] unui băieţel plin de învăţătură!”
~ Şi a răspuns el: „Îmi aduceţi voi mie veste bună când m-au ajuns bătrâneţile?
Ce veste bună să-mi mai aduceţi?” ~ Au zis ei: „Îţi vestim Adevărul, deci nu fi
dintre aceia care deznădăjduiesc!” ~ A răspuns el: „Dar cine deznădăjduieşte în
privinţa îndurării Domnului său, afară de cei rătăciţi?” ~ Şi [le-a] zis el: „Şi ce vreţi
voi, o, trimişilor?” ~ Au răspuns ei: „Noi suntem trimişi la un neam de mari
nelegiuiţi, ~ Afară de familia lui Lot pe care o vom mântui în întregime, ~ Mai
puţin pe soaţa lui!” Noi [Allah] am hotărât ca ea să fie dintre cei nimiciţi! ﴿
[Coran 15:51-60]

﴾ Şi când au venit cei trimişi la casa lui Lot, ~ Le-a zis el: „Voi sunteţi
[pentru mine] un neam de necunoscuţi! ~ Şi i-au răspuns ei: „Ci am venit la tine,
aducând [pedeapsa] pentru cele de care s-au îndoit. ~ Şi ţi-am adus noi
Adevărul, iar noi suntem vestitori numai de Adevăr. ~ Deci purcede cu familia ta
spre sfârşitul nopţii şi mergi în urma lor şi să nu se uite înapoi vreunul dintre voi,
ci mergeţi unde vi se porunceşte!” ~ Şi Noi i-am vestit lui această poruncă, pentru
că aceia aveau să fie nimiciţi până la ultimul, dimineaţa. ﴿
[Coran 15:61-66]
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﴾ Şi au venit locuitorii cetăţii [la el] bucuroşi. ~ Le-a zis: „Aceştia sunt
oaspeţii mei, deci nu-mi faceţi ruşine! ~ Şi fiţi cu frică de Allah şi nu mă faceţi de
ocară!” ~ Au zis ei: „Dar, oare, nu ţi-am oprit noi [să aperi] lumea?” ~ A zis:
„Iată-le pe fiicele mele acestea, dacă voiţi voi să faceţi [ceva]!”. ~ Pe viaţa ta, [o,
Muhammed,]! Ei rătăceau în aiureala lor! ~ Aşadar, la răsăritul soarelui i-a prins
pe ei strigătul ~ Şi Noi am răsturnat [cetatea] cu susul în jos şi am lăsat să plouă
peste ei pietre de lut întărit. ~ Şi în aceasta sunt semne pentru cei care ştiu să
vadă! ~ Şi ea [cetatea] este pe un drum cunoscut de toţi. ~ Întru aceasta este un
semn pentru credincioşi! ﴿
[Coran 15:67-77]
În Surat Aş-Şu’ara se spune:

﴾ Neamul lui Lot i-a socotit mincinoşi pe trimişi, ~ Când le-a zis fratele lor
Lot: „Oare nu aveţi frică? ~ Eu vă sunt un trimis vrednic de încredere, ~ Aşadar
fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Eu nu vă cer pentru aceasta răsplată,
căci răsplata mea nu este decât la Stăpânul lumilor. ~ Oare mergeţi voi la
bărbaţii din toate lumile ~ Şi lăsaţi voi soţiile voastre pe care Domnul vostru le-a
creat pentru voi? Voi sunteţi un neam de nelegiuiţi!” ~ I-au zis ei: „Dacă nu vei
sfârşi, o Lot, vei fi dintre cei alungaţi!” ~ Iar el a răspuns: „Eu sunt dintre cei care
urăsc faptele voastre. ﴿
[Coran 26:160-168]

﴾ Doamne, izbăveşte-mă pe mine şi pe familia mea de [pedeapsa pe care
le-o dai pentru] ceea ce fac ei!” ~ Şi l-am izbăvit pe el împreună cu toată familia
lui, ~ Afară de o bătrână dintre cei care au rămas [în cetate], ~ Apoi i-am nimicit
pe ceilalţi. ~ Şi am lăsat să cadă asupra lor o ploaie şi a fost ea o ploaie cumplită
pentru cei care au fost preveniţi! ~ Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi
dintre ei nu au crezut. ~ Iar Domnul tău este Atotputernic [şi] Îndurător. ﴿
[Coran 26:169-175]
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În Surat An-Naml povestea este aşa:

﴾ [Şi adu-ţi aminte] când Lot a spus neamului său: “Vă dedaţi voi la faptă
ruşinoasă, când voi vedeţi limpede? ~ Vă apropiaţi voi de bărbaţi cu poftă, în loc
de muieri? Voi chiar că sunteţi un neam ce se poartă nesăbuit!” ~ 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!” ~ Şi l-am mântuit Noi
pe el împreună cu familia sa, afară de muierea lui, căreia i-am hotărât să fie
dintre cei pierduţi. ~ Şi am făcut Noi să coboare asupra lor ploaie [de pietre]. Şi
ce rea a fost ploaia acestor oameni preveniţi! ﴿
[Coran 27:54-58]
De asemenea şi în Surat Al-Ankbut se vorbeşte despre neamul său:

﴾ Şi adu-ţi aminte] când a zis Lot neamului său: “Voi săvârşiţi faptă
ruşinoasă, pe care nu a mai săvârşit-o nimeni din toate lumile mai înainte de voi”
~ Oare voi vă apropiaţi de bărbaţi şi pândiţi la drum şi în adunarea voastră
săvârşiţi faptă urâtă?” Răspunsul neamului său nu a fost altul decât că ei au
spus: “Fă să ne vină osânda lui Allah, dacă tu eşti dintre cei care spun adevărul!”
~ A zis el: “Doamne, ajută-mă împotriva neamului de stricători!” ~ Şi când au
venit trimişii Noştri la Avraam cu vestea cea bună, i-au zis: “Noi venim să nimicim
pe locuitorii acestei cetăţi, căci locuitorii ei sunt nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 29:28-31]

﴾ El a zis: “Dar în ea se află Lot!” Şi au răspuns ei: “Noi ştim mai bine cine
se află în ea! Pe el împreună cu familia lui îi vom mântui, afară de muierea lui
care va fi printre cei ce vor pieri”. ~ Şi când au venit trimişii Noştri la Lot, el a fost
îndurerat pentru ei şi nu s-a simţit în stare să-i ajute, însă ei au zis: “Nu te teme şi
nu fi mâhnit!... Noi te vom mântui pe tine împreună cu familia ta, afară de
muierea ta care va fi printre cei ce vor pieri. ~ Noi vom pogorî asupra locuitorilor
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din această cetate pedeapsă aspră din cer, pentru că ei sunt nelegiuiţi”. ~ Şi Noi
am făcut din aceasta un semn limpede pentru un neam de oameni care pricep. ﴿
[Coran 29:32-35]
În Surat As-Saffat se spune:

﴾ A fost şi Lot unul dintre trimişi ~ Şi l-am mântuit Noi împreună cu toată
familia lui, ~ Afară de o bătrână care s-a aflat printre cei rămaşi, ~ Apoi i-am
nimicit pe ceilalţi, ~ Iar voi treceţi pe lângă ei dimineaţa ~ Şi noaptea. Oare voi nu
pricepeţi? ﴿
[Coran 37:133-138]
În Surat Adh-Dhariia se spune cu referire la aceştia:

﴾ A zis: „Şi ce v-a adus pe voi, trimişilor?” ~ Au răspuns ei: "Noi am fost
trimişi la un neam de nelegiuiţi, ~ Ca să aruncăm asupra lor pietre de lut, ~
Însemnate de Domnul tău pentru nelegiuiţi!" ~ Şi i-am scos Noi din ea pe aceia
care erau credincioşi, ~ Dar nu am găsit printre ei decât o singură casă de
supuşi, ~ Şi am lăsat Noi în ea un semn pentru aceia care se tem de chinul cel
dureros. ﴿
[Coran 51:31-37]
Şi în cele din urmă se spune în Surat Al-Qamar:

﴾ A luat şi neamul lui Lot drept minciună prevenirile. ~ Noi am trimis
asupra lor vijelie cu pietre şi nu am izbăvit decât familia lui Lot, înainte de
revărsatul zorilor, ~ Ca îndurare din partea Noastră. Astfel îl răsplătim Noi pe cel
care aduce mulţumire; ~ El i-a prevenit despre pedeapsa Noastră dar ei s-au
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îndoit de prevenirile lui. ~ Ei l-au ademenit în privinţa oaspeţilor săi, însă Noi
e-am luat vederea lor. “Gustaţi chinul Meu şi prevenirile Mele!”. ~ Şi dimineaţa
devreme i-a lovit pe ei o osândă îndelungă. ~ “Deci gustaţi chinul Meu şi
prevenirile Mele!” ~ Noi am făcut Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare este
cineva care să ia aminte? ﴿
[Coran 54:33-40]

Misiunea lui Lot
În continuare vom prezenta în ordinea evenimentelor povestea lui Lot. El
şi-a chemat neamul să slăvească un Dumnezeu Unic, fără a-I face Lui asociaţi
sau egali. I-a avertizat să înceteze cu practicile lor desfrânate de a se apropia de
bărbaţi conduşi de pofta trupească, însă cei din neamul său au refuzat chemarea
sa şi nu au ascultat argumentele clare pe care le-a adus. Nici măcar un singur
om nu a crezut în învăţăturile şi în cuvântarea sa. Şi-au continuat obiceiurile
scandaloase, homosexuale. Se pare că au încercat chiar să-l alunge pe Lot,
pentru ca acesta să nu le mai stea în cale. Au zis: „Alungaţi familia lui Lot din
cetatea voastră, căci ei sunt oameni care se pretind curaţi!” [27:56] Dorinţa lui Lot
de a căuta puritate şi decenţă a devenit pentru acel neam un motiv de a-l alunga
din cetate. Ne putem închipui gradul de desfrâu la care ajunseseră prin faptele şi
gândurile lor.
Cu toate acestea, Allah i-a apărat şi i-a curăţat pe Lot şi pe familia sa, în
afară de soţia lui. Aceştia au părăsit cu demnitate cetatea desfrâului, iar Allah a
prefăcut cetatea lor într-o mare a putrefacţiilor, cu apă sărată.
Ei au respins chemarea lui Lot numai pentru că acesta a dorit să le
interzică lor cea mai indecentă deprindere, ce nu mai fusese niciodată mai
înainte practicată de alţii.
În afară de aceste acte necuviincioase, aceştia obişnuiau să pândească
rutele comerciale, să-i jefuiască pe cei ce călătoreau, să-şi înşele prietenii şi să
comită tot felul de nelegiuiri în locurile publice în care erau adunările lor. Nu se
ruşinau de nimic şi nici nu dădeau vreo importanţă valorilor morale.
Când Lot i-a ameninţat cu consecinţele pe care le vor suporta pentru
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răutăţile lor, aceştia au îndrăznit chiar să-i ceară să pună în aplicare pedeapsa:
“Fă să ne vină osânda lui Allah, dacă tu eşti dintre cei care spun
adevărul!” [29:29]

Oaspeţii lui Lot
Când a văzut Lot că atitudinea lor neruşinată se accentua pe zi ce trece,
s-a rugat la Allah şi i-a cerut Lui sprijin. Allah a răspuns rugăciunii sale şi s-a
mâniat Allah văzând mânia lui Lot. A trimis îngerii Săi să-i pedepsească pe
aceştia şi îngerii au trecut pe lângă Avraam. I-au adus lui veste minunată despre
un flăcău înţelept şi l-au înştiinţat de pedeapsa ce va cădea asupra neamului lui
Lot. A zis: „Şi ce v-a adus pe voi, trimişilor?” ~ Au răspuns ei: "Noi am fost trimişi
la un neam de nelegiuiţi, ~ Ca să aruncăm asupra lor pietre de lut, ~ Însemnate
de Domnul tău pentru nelegiuiţi!" [51:31-34] Şi de asemenea Allah a grăit: Şi
când au venit trimişii Noştri la Avraam cu vestea cea bună, i-au zis: “Noi venim
să nimicim pe locuitorii acestei cetăţi, căci locuitorii ei sunt nelegiuiţi!” ~ El a zis:
“Dar în ea se află Lot!” Şi au răspuns ei: “Noi ştim mai bine cine se află în ea! Pe
el împreună cu familia lui îi vom mântui, afară de muierea lui care va fi printre cei
ce vor pieri”. [29:31,32] Şi a mai zis: Şi când i-a trecut lui Avraam frica şi i-a venit
vestea cea bună, a vorbit el cu Noi [în apărarea] neamului lui Lot. [11:74]
Avraam spera ca într-o bună zi neamul lui Lot să se căiască şi să accepte
chemarea lui Lot, să creadă în Allah, să-L slăvească pe Allah şi să înceteze cu
practicile lor desfrânate. De aceea Allah a grăit astfel despre el: Avraam era
blând, căinător şi rugător. ~ “O, Avraam, renunţă la aceasta, căci hotărârea
Domnului tău a venit, iar asupra lor se va abate o osândă nestrămutată”.
[11:75,76] Însă acum Porunca a fost hotărâtă şi ei vor fi pedepsiţi printr-o
„osândă nestrămutată”. Nimic nu va putea împiedica înfăptuirea acestui lucru.
Sa’id bin Jubair, Suddi, Ibn Ishaq şi Qatada au relatat: „Avraam le-a zis lor:
«Veţi nimici o cetate unde se află trei sute de credincioşi?» Ei au răspuns: «Nu.»
A zis el: «Şi dacă ar fi două sute?» Aceştia au zis: «Nu.» El a întrebat: «Şi dacă
ar fi patruzeci de credincioşi?» Ei au zis: «Nu.» A mai întrebat el: «Dar dacă ar fi
paisprezece credincioşi?» Îngerii au răspuns: «Nu.»” Ibn Ishaq a zis: „Şi aşa,
până a întrebat: «Şi dacă ar fi numai un credincios?» Ei au zis: «Nu.» El a zis:
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“Dar în ea se află Lot!” Şi au răspuns ei: “Noi ştim mai bine cine se află în
ea!” [29:32]
În Biblie se spune: „O, Doamne! Îi vei nimici Tu de s-ar afla cincizeci de
credincioşi printre ei?” Dumnezeu a zis: „De se vor găsi ...cincizeci de drepţi, voi
cruţa pentru ei toată cetatea şi tot locul acela.” Şi apoi Avraam a redus numărul
la zece credincioşi şi Allah a spus: „Pentru cei zece nu o voi pierde.” („Facerea”,
capitolul 18)

﴾ Şi când trimişii Noştri au venit la Lot, s-a simţit stingherit, neştiind ce să
facă. Şi a zis el: “Aceasta este o zi cumplită”. ﴿
Coran [11:77]
Exegeţii spun: „După ce îngerii s-au despărţit de Avraam – şi, aşa cum am
menţionat anterior, aceştia erau: Gavriil, Mihail şi Israfil – şi-au continuat drumul
până ce au ajuns în cetatea Sodomei, sub înfăţişarea unor tineri chipeşi, ca Allah
să-i poată pune la încercare şi să stabilească motivul (Hujjah) pentru pedeapsa
lor. Au fost găzduiţi de Lot la vremea asfinţitului. Lot s-a temut că de nu îi va
găzdui el, altcineva va face acest lucru, însă cu rele intenţii. El nu ştia că aceştia
erau îngeri trimişi să aducă pedeapsa asupra neamului său, ci i-a luat drept
făpturi omeneşti: ...s-a simţit stingherit, neştiind ce să facă. Şi a zis el: “Aceasta
este o zi cumplită”.” Ibn Abbas, Mujahid şi alţii au spus: „A fost o încercare grea.
Lot ştia că este o sarcină dificilă să-i apere în timpul nopţii. Avea experienţă cu
alţi oaspeţi. Cei din neamul său îi ceruseră deja să nu mai găzduiască pe nimeni
în casa sa.”
Qatada a spus: „Când ei (îngerii) au venit la Lot, acesta îşi muncea
pământul. Ei i-au cerut să-i găzduiască şi Lot s-a simţit ruşinat să le refuze
rugămintea. A mers înaintea lor spre locuinţa sa şi a încercat să facă aluzii la
faptul că ar trebui să plece din acea cetate şi să se îndrepte spre o alta. El le-a
zis: «Pe Dumnezeul meu, nu am cunoscut niciodată oameni mai nelegiuiţi pe
toată faţa pământului decât cei ce se află în cetatea aceasta!» Apoi a continuat
să înainteze pentru o vreme. Ei au repetat din nou rugămintea lor, până ce el le-a
spus de patru ori acelaşi lucru.” Qatada a zis: „Îngerii aveau poruncă să nu îi
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distrugă pe aceştia mai înainte ca profetul lor să facă mărturie împotrivă.”
Suddi a spus: „Îngerii l-au lăsat pe Avraam şi s-au îndreptat spre cetatea
lui Lot. Au ajuns aici cam pe la vremea prânzului. Când au ajuns la apa Sodomei,
s-au întâlnit cu fiica lui Lot care lua apă pentru familie. Acesta avea două fiice.
Cea mai mare se numea Rita, iar cea mică Zaghrata. Îngerii au întrebat-o:
«Fecioară, este pe aici un loc unde să cerem adăpost?» Ea a zis: «Rămâneţi aici
şi nu intraţi în cetate până ce nu mă întorc!» Se temea pentru ei, din cauza
locuitorilor cetăţii. A ajuns la tatăl ei şi i-a zis: «Tată! La poarta cetăţii sunt doi
tineri ce vor să-ţi vorbească. Nu am mai văzut niciodată tineri atât de chipeşi!
Nu-i lăsa să fie necinstiţi de cei din neamul tău.» Cei din neamul său îi ceruseră
deja să nu mai găzduiască pe nimeni în locuinţa sa şi îi ziseseră: «Dacă vor veni
oameni ce vor cere adăpost, lasă-ne pe noi să-i găzduim.»”
Lot i-a adus în locuinţa lui şi nimeni nu părea a şti de găzduirea lor în afară
de familie. Soţia lui însă s-a dus la neamul ei şi i-a înştiinţat de venirea lor. A zis
ea: „În casa lui Lot sunt nişte bărbaţi, niciodată nu am văzut chipuri mai
frumoase.” Oamenii s-au îndreptat în grabă spre locuinţa lui.

﴾ Şi s-a grăbit neamul său către el, după ce până atunci săvârşiseră fapte
rele. Şi le-a zis el: “O, neam al meu! Acestea sunt fiicele mele şi ele sunt mai
curate pentru voi. Fiţi cu frică de Allah şi nu mă faceţi de ocară faţă de oaspeţii
mei! Oare nu este printre voi un bărbat chibzuit?” ﴿
[Coran 11:78]
Acest verset indică faptul că au făcut această necuviinţă, deşi mai înainte
săvârşiseră multe alte nelegiuiri. Lot a încercat să le atragă atenţia asupra soţiilor
lor. Le-a zis: „Aveţi soţii, iar de nu aveţi vă puteţi lua. De ce săvârşiţi astfel de
practici desfrânate? Din moment ce vă puteţi însura cu ele, relaţia voastră ar fi
mai curată pentru voi.” El a vorbit femeilor precum le-ar fi vorbit fiicelor sale, căci
pentru neamul său un profet este precum un părinte, după cum se menţionează
în Hadisuri şi de asemenea şi în Coran: “Profetul este mai milostiv faţă de
dreptcredincioşi decât îşi sunt ei înşişi, iar soţiile sale sunt mamele lor.” [33:6]
Unii dintre companioni, precum şi alţi învăţaţi au relatat că „prin fiicele
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mele” din acest verset: Şi le-a zis el: „O, neam al meu! Acestea sunt fiicele mele
şi ele sunt mai curate pentru voi.” [11:78], Lot, aşa cum s-a lămurit mai târziu, s-a
referit la soţiile acestora: „Oare mergeţi voi la bărbaţii din toate lumile ~ Şi lăsaţi
voi soţiile voastre pe care Domnul vostru le-a creat pentru voi? Voi sunteţi un
neam de nelegiuiţi!” [26:165,166]
Aceasta este interpretarea corectă şi în acest mod au menţionat şi
Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ibn Ishaq, Suddi şi Qatada.
Interpretarea din Biblie este greşită. Ei au făcut o greşeală cumplită cu
privire la aceasta, spunând că Lot le-a oferit pe fiicele sale lor. (Biblia, „Facerea”,
[19:8])

﴾ Fiţi cu frică de Allah şi nu mă faceţi de ocară faţă de oaspeţii mei! Oare
nu este printre voi un bărbat chibzuit?” ﴿
[Coran 11:78]
El i-a rugat să nu-l facă de ruşine în faţa oaspeţilor săi. Aceasta este de
asemenea o dovadă clară a faptului că printre ei nu se afla nici un credincios. Nu
mai aveau nici măcar o urmă de bunătate şi decenţă. Cu toţii erau desfrânaţi şi
nelegiuiţi, bărbaţi ce doreau trupeşte alţi bărbaţi.
Erau atât de prinşi în homosexualitatea lor, încât, atunci când profetul lor
le-a arătat calea normală de a-şi satisface poftele sexuale, ei au zis: “Tu ştii că
nu avem nevoie de fiicele tale şi tu ştii ceea ce voim noi!” [11:79] I-au spus cu
atâta neruşinare că nu aveau nici cea mai mică dorinţă pentru femeile lor. Au
spus acest lucru profetului lor, fără a se teme de vreo pedeapsă. Atunci Lot a zis:
“O, de-aş avea eu putere asupra voastră sau de-aş găsi un sprijin temut!” [11:80]
Dacă ar fi avut vreo putere sau vreun „sprijin temut”, ar fi trimis asupra lor o
pedeapsă cumplită pentru nelegiuirile înfăptuite.
Zuhri a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască - a spus: „Noi suntem mai înclinaţi să nu ne încredem decât
Avraam, şi fie ca Allah să coboare Mila Sa asupra lui Lot, el a dorit să găsească
un sprijin de temut şi de aş fi stat în temniţă atât cât a stat Iosif, aş fi răspuns
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chemării.” (Al-Bukhari)
Abu Huraira a relatat de asemenea că Profetul - Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască - a spus: „Îndurarea lui Allah să fie asupra lui Lot, el a dorit să
găsească un sprijin de temut – pe Allah – astfel că după aceea Allah nu a mai
trimis nici un profet decât dintre cei mai milostivi oameni.” (At-Tirmidhi)
Allah a zis:

﴾ Şi au venit locuitorii cetăţii [la el] bucuroşi. ~ Le-a zis: „Aceştia sunt
oaspeţii mei, deci nu-mi faceţi ruşine! ~ Şi fiţi cu frică de Allah şi nu mă faceţi de
ocară!” ~ Au zis ei: „Dar, oare, nu ţi-am oprit noi [să aperi] lumea?” ~ A zis:
„Iată-le pe fiicele mele acestea, dacă voiţi voi să faceţi [ceva]!”. ﴿
[Coran 15:67-71]
Lot le-a cerut să meargă la soţiile lor şi i-a ameninţat cu o pedeapsă cruntă
de nu încetau cu astfel de practici. Însă ei nu erau un neam ascultător. În loc de
asta, persistau cu cererea lor de a-şi potoli poftele cu oaspeţii lui Lot, devenind şi
mai îndrăzneţi. Nu aveau ei idee de ceea ce li se pregătea. Şi de aceea a grăit
Allah către Profetul Său: „Pe viaţa ta, [o, Muhammed,]! Ei rătăceau în aiureala
lor!” [15:72] De asemenea a zis: El i-a prevenit despre pedeapsa Noastră dar ei
s-au îndoit de prevenirile lui. ~ Ei l-au ademenit în privinţa oaspeţilor săi, însă Noi
le-am luat vederea lor. „Gustaţi chinul Meu şi prevenirile Mele!”. ~ Şi dimineaţa
devreme i-a lovit pe ei o osândă îndelungă. [Coran 54:36-38]
Exegeţii au spus: „Profetul Lot îi împingea să nu intre în casă, în vreme ce
uşa era închisă. Însă ei doreau să intre. Din spatele uşii, Lot îi avertiza şi, când
părea mai dificil să-i poată opri (să nu intre), le-a zis: “O, de-aş avea eu putere
asupra voastră sau de-aş găsi un sprijin temut!” [11:80] „În acest caz, aş fi trimis
asupra voastră pedeapsa pentru comportamentul vostru.”
Îngerii au spus atunci: “O, Lot! Noi suntem trimişii Domnului tău! Ei nu vor
putea niciodată să ajungă la tine.” [11:81] Se spune că Gavriil a venit la ei şi i-a
lovit peste faţă cu aripa sa; şi atunci cu toţii au orbit. Se spune de asemenea că
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ochii lor au dispărut complet, fără urmă. Aceştia s-au întors, sprijinindu-se de
ziduri, ameninţându-l [pe Lot] cu consecinţe grave.

Pedeapsa
Îngerii l-au înştiinţat pe Lot despre pedeapsa ce va cădea asupra neamului
său, spunând: „Deci purcede cu stirpea ta la vreme de noapte şi să nu se
întoarcă nici unul dintre voi [pentru a privi înapoi], afară numai de muierea ta, pe
care o va lovi ceea ce îi loveşte pe ei. Ceea ce îi ameninţă pe ei se va întâmpla
în zori. Şi oare nu este dimineaţa aproape?” [11:81] Când Lot a plecat din cetate
împreună cu familia sa, şi anume numai cu fiicele sale, nimeni nu l-a urmat. Într-o
altă versiune se spune că şi soţia sa se afla alături de el. După ce au ieşit din
cetate şi soarele a răsărit, pedeapsa lui Allah a căzut asupra neamului său.

﴾ Şi când a venit hotărârea Noastră, am făcut Noi ca partea ei de sus să
fie partea ei de dedesubt şi am trimis asupra ei ploaie de pietre de lut [ars], una
după alta, ~ Însemnate de Domnul tău. Şi ele nu sunt departe de cei nelegiuiţi. ﴿
[Coran 11:82,83]
Se spune că îngerul Gavriil a smuls de pe faţa pământului acea cetate şi
pe cele ce o înconjurau – în total erau şapte cetăţi – cu tot cu locuitori şi
vieţuitoare. Le-a înălţat până la cer şi apoi le-a întors cu partea de sus în jos.
„...şi am trimis asupra ei ploaie de pietre de lut [ars], una după alta” În versiunea
în limba arabă, Sijjil înseamnă „foarte mare şi greu”, Mandud înseamnă „una
după alta”. Musauuamatan se referă la faptul că fiecare piatră era ţintită spre o
anumită persoană, nimicind-o.
În Surat An-Najm, Allah a spus:

﴾ Şi cetăţile [răsturnate] le-a nimicit ~ Şi le-a acoperit cu ceea ce le-a
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acoperit? ~ Şi de care dintre binefacerile Domnului tău te îndoieşti? ﴿
[Coran 53:53-55]
Înseamnă că a răsturnat-o (cu faţa în jos) şi apoi a aruncat-o spre pământ.
A trimis asupra ei ploaie de pietre de lut [ars], una după alta, fiecare piatră
purtând numele persoanei spre care era aţintită, indiferent dacă aceasta era sau
nu acolo.
Se spune că soţia lui Lot a rămas alături de neamul său, dar se spune de
asemenea şi că a pornit alături de Lot şi de fiicele sale. Cu toate acestea, când a
auzit „strigătul” şi căderea cetăţii din înaltul cerului, s-a întors spre neamul său şi
astfel nu s-a supus Poruncii Domnului ei. Ea a zis: „O, neam al meu!” Şi atunci o
piatră a căzut asupra ei şi a nimicit-o. Ea avea aceeaşi “credinţă” cu cei din
neamul ei şi era de asemenea o iscoadă pentru aceştia, vestindu-i de oaspeţii ce
erau găzduiţi în casa lui Lot.
Allah a zis:

﴾ Allah le-a dat drept pildă pentru aceia care nu cred pe muierea lui Noe şi
pe muierea lui Lot, care s-au aflat sub oblăduirea a doi robi evlavioşi dintre robii
Noştri şi care i-au viclenit pe ei, iar ei doi nu le-au putut fi de nici un ajutor la
Allah. Şi [li] s-a zis: "Intraţi în Foc [laolaltă] cu ceilalţi care intră!" ﴿
[Coran 66:10]
Acestea nu au urmat religia lor. Asta nu înseamnă că erau femei uşoare.
Căci Allah nu a lăsat niciodată ca vreo soţie a unui profet să devină femeie
uşoară. Ibn Abbas şi alţi învăţaţi islamici au spus: „Nici o soţie a vreunui profet nu
s-a prostituat vreodată.”
Referitor la acţiunea de defăimare, când ipocriţii au ponegrit-o pe A’işa,
soţia Profetului, Allah i-a dezvăluit inocenţa, revelând versetul:

﴾ Căci l-aţi rostit cu limbile voastre şi aţi spus cu gurile voastre lucrul
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despre care nu aveţi nici o ştiinţă şi l-aţi ţinut drept [lucru] uşor, când – de fapt –
el este la Allah [un lucru] greu. ~ Şi de ce, când aţi auzit-o, n-aţi zis voi: “Nu se
cuvine să vorbim despre aceasta! Mărire Ţie! Aceasta este o mare clevetire! ﴿
[Coran 24:15,16]
„Şi ele nu sunt departe de cei nelegiuiţi.” [11:83], ceea ce înseamnă că
această pedeapsă nu este departe de cei ce vor comite astfel de practici şi
nelegiuiri şi poate veni de asemenea şi asupra lor.
Din acest motiv unii învăţaţi au susţinut că homosexualul trebuie oprit,
indiferent dacă este sau nu căsătorit. Aceasta este de asemenea şi părerea
imamului Şafi’i, a imamului Ahmed şi a altora. Aceştia îşi susţin punctul lor de
vedere prin acest Hadis relatat de imamul Ahmed de la Ibn Abbas, şi anume că
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „De veţi găsi
oameni săvârşind actul neamului lui Lot, să-i ucideţi pe amândoi; pe cel ce a
comis acest lucru şi pe cel cu care s-a comis.” (Balugh Al-Maram)
Imamul Abu Hanifa este de părere că cel ce practică homosexualitatea ar
trebui aruncat de pe vârful unui deal şi apoi lovit cu pietre, aşa cum spune Allah:
„Şi ele nu sunt departe de cei nelegiuiţi.” [11:83]
Allah a aruncat acea parte a omenirii într-o mare moartă care nu este de
nici un folos vreunei fiinţe vii. Nici zona înconjurătoare nu aduce vreun beneficiu
omenirii. Este un semn de la Allah şi o lecţie pentru toţi cei ce comit astfel de
acte.
El a zis:

﴾ Întru aceasta este semn! Dar cei mai mulţi dintre ei nu sunt credincioşi. ~
Şi Domnul tău este Atotputernic [şi] Îndurător. ﴿
[Coran 26:8,9]
Allah a grăit:
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﴾ Aşadar, la răsăritul soarelui i-a prins pe ei strigătul ~ Şi Noi am răsturnat
[cetatea] cu susul în jos şi am lăsat să plouă peste ei pietre de lut întărit. ~ Şi în
aceasta sunt semne pentru cei care ştiu să vadă! ~ Şi ea [cetatea] este pe un
drum cunoscut de toţi. ~ Întru aceasta este un semn pentru credincioşi! ﴿
[Coran 15:73-77]
Oricine îşi va folosi raţiunea şi va privi acest lucru ca pe o lecţie şi ca pe o
călăuzire (pe drumul cel drept), gândindu-se la modul în care au fost nimiciţi
aceştia, dacă a existat sau nu vreun motiv, va ajunge la concluzia că nimicirea
lor a avut un motiv (şi unul bine întemeiat).
În Hadisul următor, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a
spus: „Luaţi aminte la discernământul drept-credinciosului, căci acesta priveşte
lucrurile prin prisma luminii Divine.” Apoi a recitat: Şi în aceasta sunt semne
pentru cei care ştiu să vadă! [15:75] (relatat de Tirmidhi)
Şi ea [cetatea] este pe un drum cunoscut de toţi. [15:76] Acea cetate era
situată pe un drum ce încă este foarte folosit de călători. Şi Allah a grăit referitor
la aceasta şi în versetul: Iar voi treceţi pe lângă ei dimineaţa ~ Şi noaptea. Oare
voi nu pricepeţi? [37:137,138] Şi de asemenea a zis Allah: „Şi Noi am făcut din
aceasta un semn limpede pentru un neam de oameni care pricep.” [29:35] Şi a
zis: „Se vor trimite asupra voastră flăcări de foc şi aramă şi nu veţi fi voi ajutaţi. ~
Aşadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tăgăduiţi? ~ Şi când se va
despica cerul şi va deveni roşu-aprins ca pielea roşie!” [51:35-37]
„Am lăsat Noi această cetate ca pe un avertisment pentru toţi cei ce se
tem de Allah şi de Ziua Judecăţii, pentru ca aceştia să se supună lui Allah şi să
nu înfăptuiască ceea ce a făcut neamul lui Lot. Cel ce gândeşte şi are simţul
decenţei evită întotdeauna să comită nelegiuiri şi fapte rele şi se menţine pe
calea cea dreaptă, urmând Hotărârile şi Învăţăturile lui Allah. Acesta nu începe
niciodată o relaţie ilegală sau interzisă şi încearcă întotdeauna să fie pe drumul
cel drept. Căci el ştie că pedeapsa nu este departe „... de cei nelegiuiţi.” [11:83]”
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Capitolul VIII

Povestea lui Şu’aib
– Pacea fie asupra sa –
După povestea celor din neamul lui Lot, Allah a grăit în Surat Al-A’raf:

﴾ Şi la Madyan [I l-am trimis] pe fratele lor Şuayb, care le-a zis: “O, neam
al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Iată că v-a
venit o dovadă limpede [pentru aceasta] de la Domnul vostru! Deci, daţi măsură
şi greutate dreaptă şi nu daţi oamenilor mai puţin din lucrurile [care li se cuvin]
lor! Şi nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui întocmire! Aceasta este mai
bine pentru voi, dacă sunteţi credincioşi! ﴿
[Coran 7:85]

﴾ Şi nu vă aşezaţi în fiecare drum, ca să ameninţaţi şi să-l împiedicaţi de la
calea lui Allah pe cel care crede în El şi să cercaţi să o faceţi strâmbă!
Aduceţi-vă aminte că voi aţi fost puţini şi că El v-a înmulţit! Şi priviţi cum a fost
sfârşitul făcătorilor de stricăciune! ~ Dacă o parte dintre voi a crezut în [mesajul]
cel cu care eu am fost trimis, dar o altă parte nu crede, atunci aveţi răbdare până
ce Allah va judeca între noi, căci El este cel mai bun dintre judecători!". ﴿
[Coran 7:86,87]

﴾ Dar au zis căpeteniile din neamul lui, care se semeţeau: "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 cuprinde toate lucrurile cu ştiinţa Sa. Noi în Allah ne
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încredem! Doamne, judecă între noi şi între neamul nostru întru dreptate, căci Tu
eşti cel mai bun dintre judecători!". ﴿
[Coran 7:88,89]

﴾ Au zis atunci căpeteniile care nu credeau din neamul lui: "Dacă-l urmaţi
pe Şuayb, atunci [să ştiţi că] voi sunteţi pierduţi!" ~ Şi i-a lovit cutremurul şi
dimineaţa i-a găsit zăcând întinşi în casele lor. ~ Cei care l-au socotit pe Şuayb
mincinos au fost ca şi când n-ar fi petrecut niciodată în ele. Aceia care l-au
socotit pe Şuayb mincinos, aceia au fost pierduţi! ~ S-a întors de la ei şi le-a zis:
O, neam al meu! Eu doară v-am vestit mesajele Domnului meu şi v-am sfătuit pe
voi! Cum să mă întristez eu pentru un neam de necredincioşi?!" ﴿
[Coran 7:90-93]
În Surat Hud se spune:

﴾ Şi [l-am trimis Noi] la [neamul] Madyan pe fratele lor Şuayb, care [le-] a
zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L voi pe Allah, căci nu există altă divinitatea în
afară de El! Şi nu micşoraţi măsura şi greutatea! Eu vă văd întru bine, dar eu mă
tem pentru voi de chinul unei zile care [le] va cuprinde [pe toate]. ~ O, neam al
meu! Daţi măsura şi greutatea întreagă, cu dreptate, şi nu le scădeţi oamenilor
din lucrurile [cuvenite] lor şi nu purcedeţi pe pământ ca stricători! ~ Ceea ce vă
rămâne din partea lui Allah este mai bun pentru voi, dacă sunteţi credincioşi. Iar
eu nu sunt păzitor peste voi!” ﴿
[Coran 11:84-86]
﴾ Au zis ei: “O, Şuayb! Oare rugăciunile tale îţi poruncesc ca noi să ne
lepădăm de ceea ce au adorat părinţii noştri şi să nu facem ceea ce voim cu
averile noastre? Tu doară eşti milostiv şi chibzuit!”. ~ A zis el: “ O, neam al meu!
Vedeţi voi dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu, care mi-a dăruit din
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partea Sa avere frumoasă? Eu nu voiesc să fac ceea ce vă opresc vouă. Eu nu
voiesc decât îndreptarea [voastră], atâta cât pot. Iar izbânda mea nu este decât
de la Allah. În El mă încred şi la El mă întorc. ﴿
[Coran 11:87,88]

﴾ O, neam al meu! Să nu vă împingă la păcat vrajba ce mi-o arătaţi, ca să
vă lovească ceea ce a lovit neamul lui Noe, sau neamul lui Hud, sau neamul lui
Salih! Iar neamul lui Lot nu este departe de voi! ~ Şi rugaţi-vă de iertare
Domnului vostru, apoi căiţi-vă faţă de El, Căci Domnul meu este Îndurător [şi]
Binevoitor !” ﴿
[Coran 11:89,90]

﴾ Au zis: “O, Şuayb! Noi nu pricepem prea multe din ceea ce ne grăieşti tu
şi te socotim slab printre noi. Şi de n-ar fi clanul tău, noi te-am ucide cu pietre,
căci tu nu ai nici o putere asupra noastră!” ~ A zis el: “O, neam al meu! Oare
clanul meu are mai mult preţ la voi decât Allah, căruia voi Îi întoarceţi spatele?
Domnul meu cuprinde [cu ştiinţa Sa] tot ceea ce faceţi voi. ~ O, neam al meu!
Faceţi după putinţa voastră şi voi face şi eu [tot la fel] şi veţi afla voi asupra cui
se va abate o osândă care-l va înjosi şi cine este mincinos. Aşteptaţi, şi voi
aştepta şi eu împreună cu voi!” ﴿
[Coran 11:91-93]

﴾ Şi când a venit porunca Noastră, i-am izbăvit Noi pe Şuayb şi pe cei care
au crezut împreună cu el, prin îndurarea Noastră, în vreme ce pe cei care au
rămas nelegiuiţi i-a lovit strigătul tunător şi au căzut [morţi], în casele lor, cu faţa
în jos, ~ Ca şi cum nu ar fi locuit în ele, în belşug, [niciodată]. Departe cu
Madyan, aşa cum departe s-a dus şi neamul Thamud! ﴿
[Coran 11:94,95]
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După povestea neamului lui Lot, se spune în Surat Al-Hijr:

﴾ Şi locuitorii din Al-Ayka erau [de asemenea] nelegiuiţi. ~ Şi Noi ne-am
răzbunat pe ei. Şi amândouă [cetăţile] sunt pe un drum cunoscut. ﴿
[Coran 15:78,79]
În Surat Aş-Şu’ara se spune:

﴾ Locuitorii din Ayka i-au socotit mincinoşi pe trimişi, ~ Când le-a zis lor
Şuayb: „Oare nu aveţi voi frică [de Allah]? ~ Eu sunt pentru voi un trimis vrednic
de încredere. ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi eu nu vă cer
pentru aceasta răsplată, căci răsplata mea nu este decât la Stăpânul lumilor. ~
Daţi măsura întreagă şi nu fiţi dintre cei care-i fac [pe oameni] să piardă ~ Şi
cântăriţi cu o balanţă dreaptă ~ Şi nu le împuţinaţi oamenilor lucrurile lor şi nu
pricinuiţi rău pe pământ, fiind stricători, ~ Şi fiţi cu frică faţă de acela care v-a
creat pe voi şi [a creat] neamurile de mai înainte!” ﴿
[Coran 26:176-184]

﴾ Au zis ei: „Tu eşti, neîndoielnic, dintre cei fermecaţi, ~ Tu nu eşti decât
un om ca şi noi şi te socotim pe tine dintre cei mincinoşi, ~ Deci fă să cadă
asupra noastră bucăţi [pedepse] din cer, dacă tu eşti dintre cei care spun
adevărul!” ~ El a zis: „Domnul meu ştie mai bine ceea ce faceţi voi!” ~ Însă ei l-au
socotit mincinos şi i-a lovit pe ei pedeapsa zilei umbrei şi a fost ea osânda unei
zile cumplite! ~ Întru aceasta este un semn, dar cei mai mulţi dintre ei nu au
crezut. ~ Dar Domnul tău este Atotputernic [şi] Îndurător. ﴿
[Coran 26:185-191]
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Neamul Madian
Cei din neamul Madian erau arabi, locuiau în cetatea numită Madian,
situată în apropierea graniţelor siriene, nu departe de Marea Moartă. Aceştia au
devenit cunoscuţi sub numele de Madian. Erau fiii lui Madyan bin Madian bin
Avraam.
Unii companioni l-au numit pe Şu’aib „cel mai elocvent orator dintre
profeţi”, deoarece îi fusese dăruit talent şi elocvenţă în vorbire.
Abdullah bin Abbas a menţionat că ori de câte ori Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - vorbea despre Şu’aib spunea: „El a fost oratorul
elocvent al profeţilor.”
Cei din neamul Madian erau necredincioşi ce pândeau drumurile,
ameninţau drumeţii şi îi slăveau pe Al-Aiikah, un copac din desişuri. Erau
nelegiuiţi şi înşelau la instrumentele de măsură şi greutate. Negociau prin
înşelăciune. Atunci când cumpărau un lucru pentru ei înşişi măsurau în plus, iar
când vindeau un lucru măsurau în minus.
Şi Allah le-a trimis lor un profet dintre ei, pe nume Şu’aib. Acesta i-a
chemat să-L slăvească numai pe Allah Unicul, fără a-I face Lui asociaţi sau egali.
Le-a interzis să mai comită nelegiuiri şi să înşele oamenii la instrumentele de
măsură şi greutate. I-a sfătuit să nu mai ameninţe sau să jefuiască mărfurile
oamenilor la drumul mare.
Ca urmare a predicilor sale, mulţi l-au urmat pe Şu’aib şi au devenit
credincioşi, însă cei mai mulţi au respins chemarea sa.
În Coran, Allah spune despre el şi neamul său astfel: „Şi la Madyan [I l-am
trimis] pe fratele lor Şuayb, care le-a zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah!
Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Iată că v-a venit o dovadă limpede [pentru
aceasta] de la Domnul vostru!” [7:85] Allah i-a dăruit lui semne şi puteri
miraculoase despre care noi nu avem ştiinţă. Acestea au stat mărturie a faptului
că Mesajul pe care îl transmitea oamenilor reprezenta Adevărul şi Calea cea
Dreaptă. „Deci, daţi măsură şi greutate dreaptă şi nu daţi oamenilor mai puţin din
lucrurile [care li se cuvin] lor! Şi nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui
întocmire! Aceasta este mai bine pentru voi, dacă sunteţi credincioşi!” [7:85] Le-a
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cerut să urmeze un Mesaj sincer, ce nu conţinea ambiguităţi şi inovaţii. Le-a
cerut să fie corecţi atunci când făceau negoţ. Şi a subliniat că: „Aceasta este mai
bine pentru voi, dacă sunteţi credincioşi! ~ Şi nu vă aşezaţi în fiecare drum, ca să
ameninţaţi” [7:85,86], adică ameninţând călătorii că le vor lua averile, le vor jefui
mărfurile şi îi vor ucide.
Suddi a spus: „Aceştia obişnuiau să perceapă 10 % din mărfurile şi averea
celor ce treceau pe acel drum.”
Ibn Abbas a relatat: „Aceştia erau nişte tirani, obişnuiau să pândească
drumurile, să micşoreze valoarea mărfurilor drumeţilor – adică să ia o zecime din
acestea –; şi ei au fost primii ce au avut această deprindere păcătoasă.”
„Şi nu vă aşezaţi în fiecare drum, ca să ameninţaţi şi să-l împiedicaţi de la
calea lui Allah pe cel care crede în El şi să cercaţi să o faceţi strâmbă!” [7:86]
Şu’aib le-a cerut să înceteze să mai ameninţe şi să împiedice de la calea lui
Allah pe cei ce credeau, în ambele sensuri, atât lumesc, cât şi spiritual.
Aduceţi-vă aminte că voi aţi fost puţini şi că El v-a înmulţit! Şi priviţi cum a
fost sfârşitul făcătorilor de stricăciune! [7:86] El le-a reamintit de Milostenia lui
Allah, căci ei erau puţini şi Allah i-a înmulţit şi au devenit un neam numeros. Şi
dacă nu vor înceta cu practicile nelegiuite, se poate ca Pedeapsa lui Allah să
cadă asupra lor. Într-un alt verset se spune: „Şi nu micşoraţi măsura şi greutatea!
Eu vă văd întru bine, dar eu mă tem pentru voi de chinul unei zile care [le] va
cuprinde [pe toate].” [11:84] I-a avertizat că înceteze cu practicile lor, căci în mod
sigur vor cauza Mânia lui Allah.
Şu’aib le-a zis: O, neam al meu! Daţi măsura şi greutatea întreagă, cu
dreptate, şi nu le scădeţi oamenilor din lucrurile [cuvenite] lor şi nu purcedeţi pe
pământ ca stricători! ~ Ceea ce vă rămâne din partea lui Allah este mai bun
pentru voi, dacă sunteţi credincioşi. Iar eu nu sunt păzitor peste voi!” [11:85,86]
Abdullah bin Abbas şi Hasan Basri au spus că „Baqiiatullahi khairullakum”
din versiunea în limba arabă a acestui verset: „ceea ce vă rămâne din partea lui
Allah este mai bun pentru voi” înseamnă că hrana pe care v-a dăruit-o Allah este
mai bună decât marfa pe care le-o luaţi oamenilor cu forţa. Profitul obţinut legal
este mai bun decât ceea ce luaţi voi prin înşelăciune.
Această explicaţie este asemănătoare celei din versetul următor: Spune:
„Răul şi binele nu sunt totuna, chiar dacă mulţimea răului ţi-ar plăcea!” [5:100],
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adică puţinul bine (Halal) este mai bun decât mulţimea răului (Haram). Ceea ce
este permis este binecuvântat, însă ceea ce este interzis stârneşte mânia lui
Allah. După cum a grăit Allah: “Allah nimiceşte camăta şi sporeşte milosteniile.
Allah nu-l iubeşte pe necredinciosul păcătos!” [2:276]
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Cel ce
cumpără şi cel ce vinde au posibilitatea de a alege înainte de a merge mai
departe. Dacă aceştia au fost corecţi şi au dat explicaţii (în cazul în care marfa
avea defecte), negoţul lor va fi binecuvântat. Dacă au ascuns însă acest lucru,
binecuvântarea nu le va fi dăruită.” (Musnad Ahmed)
Şi acest lucru se înţelege din ceea ce Şu’aib a spus neamului său: „Ceea
ce vă rămâne din partea lui Allah este mai bun pentru voi, dacă sunteţi
credincioşi. Iar eu nu sunt păzitor peste voi!” [11:86] Faceţi ceea ce v-a cerut
Allah, şi nu faceţi acest lucru de dragul meu sau al altcuiva.
Au zis ei: “O, Şuayb! Oare rugăciunile tale îţi poruncesc ca noi să ne
lepădăm de ceea ce au adorat părinţii noştri şi să nu facem ceea ce voim cu
averile noastre? Tu doară eşti milostiv şi chibzuit!”. [11:87] Au spus acest lucru
cu dispreţ şi batjocură. Oare rugăciunile tale îţi spun să ne porunceşti nouă, îţi
spun ele că nu trebuie să-L slăvim decât pe Dumnezeul tău? Să ne lepădăm noi
de ceea ce au venerat străbunii noştri toată viaţa? Trebuie să urmăm noi numai
ceea ce tu iubeşti şi să ne lepădăm ce ceea ce nu iubeşti?

﴾ A zis el: „O, neam al meu! Vedeţi voi dacă eu am o dovadă limpede de la
Domnul meu, care mi-a dăruit din partea Sa avere frumoasă? Eu nu voiesc să
fac ceea ce vă opresc vouă. Eu nu voiesc decât îndreptarea [voastră], atâta cât
pot. Iar izbânda mea nu este decât de la Allah. În El mă încred şi la El mă
întorc.” ﴿
[Coran 11:88]
Aceasta a fost o modalitate politicoasă prin care Şu’aib s-a adresat
neamului său, spunându-le că Mesajul la care îi chema era menit să înlăture
practicile lor nelegiuite.
Şu’aib le-a spus: „Priviţi, necredincioşilor, dacă eu am o dovadă limpede
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de la Domnul meu, care mi-a dăruit din partea Sa avere frumoasă?” S-a referit la
mesajul Profeţiei, care din nefericire nu era recunoscut de neamul său. „Eu nu
voiesc să fac ceea ce vă opresc vouă.” Eu nu vă cer să faceţi un lucru mai
înainte de a face eu acest lucru şi nu vă interzic vouă un lucru pe care eu îl fac.
Aceasta este trăsătura de preţ a unui om, care a fost însă uitată de rabinii
şi învăţaţii evrei.
În Coran se spune:

﴾ Porunciţi oamenilor evlavia şi uitaţi de voi înşivă, cu toate că voi citiţi
Scriptura? Voi nu pricepeţi?! ﴿
[Coran 2:44]
Aceasta este trăsătura celor ce nu vor păşi pe calea urmată de profeţi sau
de trimişi. Cei evlavioşi şi înţelepţi cred, se tem de Domnul lor şi se poartă aşa
cum a spus Şu’aib: „Eu nu voiesc să fac ceea ce vă opresc vouă. Eu nu voiesc
decât îndreptarea [voastră], atâta cât pot.” [11:88] Tot ceea ce doresc este să vă
aduc pe calea cea dreaptă. Acesta este unicul ţel al misiunii şi al chemării mele.
Nu am alt scop în afară de acesta. „Iar izbânda mea nu este decât de la Allah. În
El mă încred şi la El mă întorc.” [11:88] Allah este Cel de care eu depind şi am
nădejde în Sprijinul Său pentru izbânda misiunii mele.

﴾ O, neam al meu! Să nu vă împingă la păcat vrajba ce mi-o arătaţi, ca să
vă lovească ceea ce a lovit neamul lui Noe, sau neamul lui Hud, sau neamul lui
Salih! Iar neamul lui Lot nu este departe de voi! ﴿
[Coran 11:89]
Şu’aib a schimbat puţin tonul şi le-a reamintit că dacă nu ascultă şi nu îşi
schimbă modalitatea de trai, va veni poate şi asupra lor pedeapsa, aşa cum mai
înainte au fost pedepsiţi cei din neamurile altor profeţi. Şi le-a zis: „Duşmănia pe
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care mi-o arătaţi şi aversiunea faţă de misiunea şi chemarea mea nu trebuie să
vă facă să rămâneţi în ignoranţa voastră. Căci de va fi aşa Allah va trimite asupra
voastră Pedeapsa Lui, aşa cum a făcut şi cu ceilalţi ce s-au purtat în acelaşi
mod, precum neamul lui Noe, al lui Hud şi al lui Salih.”
„Iar neamul lui Lot nu este departe de voi!” Se spune că s-a referit la
distanţa în timp. El a reamintit neamului său că încă îşi pot aminti de sfârşitul
neamului lui Lot atunci când aceştia au respins chemarea profetului lor.
Într-o altă versiune se menţionează că s-a referit la distanţa în spaţiu.
Există şi alte opinii care spun că s-a referit la asemănările de comportament
dintre aceştia.
Toate versiunile sunt probabile. Aceştia nu erau departe de neamul lui Lot,
nici în ceea ce priveşte distanţa ca timp şi spaţiu, nici în privinţa trăsăturilor şi a
comportamentului.
Şu’aib le spune celor din neamul său că de vor înceta cu practicile lor
nelegiuite de a înşela la instrumentele de măsură şi la ameninţarea drumeţilor,
Allah îi va ierta. El a zis: Şi rugaţi-vă de iertare Domnului vostru, apoi căiţi-vă faţă
de El, Căci Domnul meu este Îndurător [şi] Binevoitor!” [11:90]
Au zis: “O, Şuayb! Noi nu pricepem prea multe din ceea ce ne grăieşti tu şi
te socotim slab printre noi. Şi de n-ar fi clanul tău, noi te-am ucide cu pietre, căci
tu nu ai nici o putere asupra noastră!” [11:91] Acesta era gradul lor de necredinţă
şi de îndărătnicie. Au spus doar: „Noi nu pricepem prea multe din ceea ce ne
grăieşti tu” Noi nu pricepem ce înseamnă mesajul la care ne chemi tu, nu avem
nici un interes şi nici o dorinţă să te urmăm. Chemarea ta este pur şi simplu de
neînţeles pentru noi. Această atitudine este comună tuturor necredincioşilor;
aceasta a fost şi atitudinea necredincioşilor din Mecca când i-au spus Profetului:
Ei zic: „Inimile noastre sunt acoperite faţă de aceea la care ne chemi tu, în
urechile noastre este surzenie, iar între noi şi între tine este o perdea. Deci tu
lucrează [ceea ce voieşti] şi vom lucra şi noi [ceea ce voim]!” [41:5]
A zis el: „O, neam al meu! Oare clanul meu are mai mult preţ la voi decât
Allah, căruia voi Îi întoarceţi spatele? Domnul meu cuprinde [cu ştiinţa Sa] tot
ceea ce faceţi voi.” [11:92] Vă temeţi voi de neamul şi de clanul meu şi nu îmi
faceţi mie rău din acest motiv, în loc să vă temeţi de pedeapsa lui Allah? De
neînchipuit! Nu vă temeţi că sunt eu profet? Aceşti oameni sunt mai de temut
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pentru voi decât Allah Atotputernicul? Voi nu aveţi teamă de El şi Îl consideraţi
fără importanţă. Amintiţi-vă: „Domnul meu cuprinde [cu ştiinţa Sa] tot ceea ce
faceţi voi.” [11:92] Să nu credeţi că tot ceea ce faceţi nu este luat în calcul.
Fiecare faptă va fi luată în calcul şi recompensată.
„O, neam al meu! Faceţi după putinţa voastră şi voi face şi eu [tot la fel] şi
veţi afla voi asupra cui se va abate o osândă care-l va înjosi şi cine este
mincinos. Aşteptaţi, şi voi aştepta şi eu împreună cu voi!” [11:93] Acesta a fost
cel mai mare avertisment al lui Şu’aib către neamul său. Dacă nu-şi schimbă
comportamentul şi atitudinea şi continuă cu practicile lor, atunci cu siguranţă
foarte curând vor veni nimicirea şi osânda lor.
„Aşteptaţi, şi voi aştepta şi eu împreună cu voi!” Sensul acestui verset este
acelaşi cu acesta: „Dacă o parte dintre voi a crezut în [mesajul] cel cu care eu
am fost trimis, dar o altă parte nu crede, atunci aveţi răbdare până ce Allah va
judeca între noi, căci El este cel mai bun dintre judecători!”. [7:87]

Pedeapsa

﴾ Dar au zis căpeteniile din neamul lui, care se semeţeau: „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 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]
Neamul lui Şu’aib a cerut ca cei ce au crezut alături de el să se întoarcă la
religia părinţilor lor. Şu’aib şi-a înfruntat neamul spunând: „Chiar dacă nu voim
s-o facem?” Atunci când credinţa prinde rădăcini în inima lor, nu poate fi
îndepărtată nici de teamă, nici de mânie şi nici de lăcomie. Ea este acolo din
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propria voinţă şi va rămâne acolo pentru totdeauna.
Credinţa noastră se bazează pe Adevăr şi credinţa noastră este prin
convingere. Dacă am crede în alt fel am fi vinovaţi că am născocit minciuni
împotriva lui Allah.
„Doamne, judecă între noi şi între neamul nostru întru dreptate, căci Tu
eşti cel mai bun dintre judecători!” Şu’aib a cerut sprijin la Allah împotriva
neamului său, a cerut să trimită asupra lor ceea ce li se cuvenea pentru practicile
lor nelegiuite. Şi Allah răspunde rugăciunilor profeţilor şi trimişilor Săi împotriva
celor ce au respins repetat chemarea Sa. Chiar şi după ce Şu’aib s-a rugat
împotriva lor, în loc să se căiască, aşa cum ar fi trebuit, au avut această reacţie
şi au spus: Au zis atunci căpeteniile care nu credeau din neamul lui: „Dacă-l
urmaţi pe Şuayb, atunci [să ştiţi că] voi sunteţi pierduţi!” [7:90]
În Surat Al-A’raf se menţionează că au fost loviţi de un cutremur. Pământul
s-a cutremurat atât de puternic încât sufletele lor au părăsit imediat trupurile,
lăsându-i fără viaţă.
Allah a trimis asupra lor diferite tipuri de pedepse şi de avertismente. Au
fost loviţi pentru început de un cutremur cumplit ce le-a cauzat moartea, apoi a
venit asupra lor un strigăt înspăimântător şi în cele din urmă un întuneric atât de
dens ce a adus asupra lor o ploaie de cenuşă şi de zgură.
Cu toate acestea, Allah ne-a informat despre aceste pedepse în diverse
capitole ale nobilului Coran. În Surat Al-A’raf, Allah a dezvăluit că au fost
pedepsiţi printr-un cutremur. Se spune că neamul său i-a ameninţat pe el şi pe
cei ce îl însoţeau că îi vor alunga din cetate de nu se vor întoarce la religia
părinţilor lor. Şi Allah a grăit: „Şi i-a lovit cutremurul şi dimineaţa i-a găsit zăcând
întinşi în casele lor.” [7:91]
În Surat Hud se spune că Şu’aib şi neamul său au fost ridiculizaţi şi
batjocoriţi: Şi s-a grăbit neamul său către el, după ce până atunci săvârşiseră
fapte rele. Şi le-a zis el: “O, neam al meu! Acestea sunt fiicele mele şi ele sunt
mai curate pentru voi. Fiţi cu frică de Allah şi nu mă faceţi de ocară faţă de
oaspeţii mei! Oare nu este printre voi un bărbat chibzuit?” [11:78]
Pedeapsa despre care se vorbeşte în Surat Aş-Şu’ara este trimisă din cer,
o ploaie de foc ce i-a nimicit pe toţi. Au zis ei: „Tu eşti, neîndoielnic, dintre cei
fermecaţi, ~ Tu nu eşti decât un om ca şi noi şi te socotim pe tine dintre cei
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mincinoşi, ~ Deci fă să cadă asupra noastră bucăţi [pedepse] din cer, dacă tu
eşti dintre cei care spun adevărul!” ~ El a zis: „Domnul meu ştie mai bine ceea ce
faceţi voi!” [26:185-188]
Se spune că asupra lor a venit arşiţă îngrozitoare şi că vântul, prin Voia lui
Allah, nu a mai suflat timp de şapte zile. Nici măcar apa nu i-a răcorit şi nici
umbra nu le-a adus lor uşurare. Şi s-au îndreptat ei spre câmpii, au văzut pe cer
un nor şi s-au adunat toţi sub acesta. Când s-au strâns cu toţii în acel loc, Allah a
trimis [din acel nor] scântei, ploaie de foc şi zgură. Şi apoi pământul s-a
cutremurat şi un „strigăt” a venit din ceruri şi toţi au căzut fără viaţă. „Şi i-a lovit
cutremurul şi dimineaţa i-a găsit zăcând întinşi în casele lor. ~ Cei care l-au
socotit pe Şuayb mincinos au fost ca şi când n-ar fi petrecut niciodată în ele.
Aceia care l-au socotit pe Şuayb mincinos, aceia au fost pierduţi!”
În Marea Sa Milostenie, Allah i-a salvat pe Şu’aib şi pe cei ce au crezut
alături de el şi a grăit: „Şi când a venit porunca Noastră, i-am izbăvit Noi pe
Şuayb şi pe cei care au crezut împreună cu el, prin îndurarea Noastră, în vreme
ce pe cei care au rămas nelegiuiţi i-a lovit strigătul tunător şi au căzut [morţi], în
casele lor, cu faţa în jos, ~ Ca şi cum nu ar fi locuit în ele, în belşug, [niciodată].
Departe cu Madyan, aşa cum departe s-a dus şi neamul Thamud!” [11:94,95]
Apoi Allah a revelat că Şu’aib s-a apropiat de cei din neamul său după ce
au fost nimiciţi şi a plecat, spunând: „S-a întors de la ei şi le-a zis: O, neam al
meu! Eu doară v-am vestit mesajele Domnului meu şi v-am sfătuit pe voi! Cum
să mă întristez eu pentru un neam de necredincioşi?!” [7:93] Eu v-am adus vouă
Mesajul Domnului meu şi v-am sfătuit să urmaţi calea cea dreaptă. Am făcut tot
ce mi-a stat în putinţă ca să vă aduc vouă dreapta călăuzire. Nimic însă nu v-a
adus pe drumul cel bun. Voi nu aţi dorit călăuzirea sau măcar să vedeţi calea cea
dreaptă. Acum nu am nici un fel de milă sau remuşcare. Cum să mă întristez eu
pentru un neam de necredincioşi?!, un neam ce a refuzat să accepte Adevărul,
să fie călăuzit de Adevăr şi nu s-a îngrijorat de pedeapsa lui Allah.”
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Capitolul IX

Seminţia lui Avraam
Am menţionat mai înainte povestea lui Avraam şi a neamului său şi am
vorbit şi despre Binecuvântările şi favorurile pe care Allah le-a pogorât asupra sa.
Am relatat de asemenea povestea neamului lui Lot în vremea sa, urmată
apoi de povestea neamului Madian, neamul lui Şu’aib. Am procedat în acest fel,
deoarece, în mai multe rânduri, Coranul menţionează povestea acestora în
această ordine. Vedem că povestea neamului lui Lot este urmată de povestea
neamului lui Şu’aib, care de asemenea era numit şi neamul Al-Aiikah. Am
menţionat laolaltă poveştile acestor două triburi, urmând modelul Coranului.
Vom menţiona în continuare povestea urmaşilor lui Avraam.

Povestea lui Ismail
- Pacea fie aspra sa Profetul Avraam a avut mulţii fii, aşa cum am precizat deja la sfârşitul
capitolului în care am menţionat povestea sa. Cu toate acestea, numai doi dintre
ei au devenit cunoscuţi, căci au fost binecuvântaţi de Allah cu Profeţia, şi au
devenit astfel mari profeţi. Primul dintre ei a fost Ismail, cel ce a fost adus drept
jertfă, pe care l-a avut cu soaţa sa, Hagar.
Pe Ismail i-a cerut Allah să-l ofere drept jertfă. Cel ce susţine că Isaac a
fost cel adus spre sacrificiu urmează ceea ce se spune în Scripturile evreieşti,
care fără îndoială au fost falsificate de către aceştia.
Versiunea conform căreia Ismail a fost cel adus ca jertfă este puternic
susţinută. În Biblie („Facerea”, capitolul 16) se spune că Ismail a fost născut când
Avraam avea 85 de ani, iar Isaac s-a născut când Avraam trecuse deja de vârsta
de o sută de ani. Aşadar Ismail este primul născut, cel ce a fost adus drept jertfă,
şi la vremea aceea era unicul fiu al lui Avraam.
Când a fost adus spre sacrificiu, Ismail avea peste 13 ani. În vremea când
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era numai un prunc, a migrat alături de tatăl, Avraam, şi de mama sa, Hagar,
spre munţii Faranului, munţii ce înconjoară Mecca. Avraam i-a lăsat acolo doar
cu puţină apă şi hrană, încredinţându-i Milosteniei şi Sprijinului lui Allah şi El a
fost cel mai bun ocrotitor pentru ei.
Allah Preaputernicul l-a slăvit şi l-a descris ca fiind blând, răbdător şi
„credincios făgăduinţei sale”. El a poruncit neamului său să facă rugăciunile şi să
slăvească un Dumnezeu Unic.
Allah a grăit:

﴾ Şi Noi i-am dat bună veste despre un flăcău blând. ~ Şi când [fiul său] a
ajuns la vârsta la care putea lucra împreună cu el, a zis: “O, fiul meu! Am văzut
în vis că te voi jertfi. Vezi cum ţi se pare?” I-a răspuns: “O, tată! Fă după cum ţi
se porunceşte, căci mă vei afla pe mine - dacă va voi Allah - printre cei
răbdători!” ﴿
[Coran 37:101,102]
Ismail s-a supus tatălui său pentru a înfăptui ce i se arătase lui în vis şi a
promis a fi răbdător.
De asemenea Allah a zis:

﴾ Şi pomeneşte-l în Carte pe Ismail! El a fost credincios făgăduinţei sale, şi
a fost el un trimis şi un profet. ~ El a poruncit neamului său Rugăciunea şi Dania
şi a fost pentru Domnul său un rob plăcut. ﴿
[Coran 19:54,55]
În Surat Sad se spune:

﴾ Şi adu-ţi aminte de robii Noştri Avraam, Isaac şi Iacob - cei cu putere [în
adorare şi credinţă] şi cu pricepere! ~ I-am ales pe ei pentru un scop anume:
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vestirea mesajului despre Viaţa de Apoi. ~ Ei au fost la Noi printre cei mai buni
aleşi. ~ Şi adu-ţi aminte de Ismail, de Eliseu, şi de Dhu-l-Kifl, căci toţi au fost
printre cei mai buni! ﴿
[Coran 38:45-48]
În Surat Al-Anbiia se spune:

﴾ Şi [adu-ţi aminte] de Ismail şi de Idris şi de Dhu-l-Kifl - şi toţi erau
răbdători. ~ Şi i-am făcut Noi să intre în îndurarea Noastră, căci ei au fost cu
adevărat dintre cei evlavioşi. ﴿
[Coran 21:85,86]
În Surat An-Nisa, Allah a grăit:

﴾ Noi ţi-am revelat ţie după cum am revelat şi lui Noe şi profeţilor de după
el, precum Le-am revelat şi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiilor şi lui
Isus, Iov şi lui Iona, Aaron şi lui Solomon, şi i-am dat lui David psalmii. ﴿
[Coran 4:163]
De asemenea, în Surat Al-Baqara se spune:

﴾ Spuneţi: „Noi credem în Allah şi în ceea ce ne-a fost trimis nouă şi ceea
ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob şi seminţiilor; ...”. ﴿
[Coran 2:136]
În acelaşi capitol, Allah spune:

190

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

﴾ Sau voiţi voi să ziceţi că Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiile lor au
fost iudei sau creştini? Spune: „Voi sunteţi mai ştiutori sau Allah?” ﴿
[Coran 2:140]
Prin prisma versetelor menţionate anterior, aflăm că Allah a dezvăluit toate
trăsăturile nobile ale lui Ismail pe care l-a binecuvântat atât ca profet, cât şi ca
mesager al Său.
Genealogiştii şi istoricii spun: „El a fost primul ce a călărit un cal, căci, mai
înainte de aceasta, caii erau consideraţi animale sălbatice. Ismail i-a îmblânzit şi
i-a călărit. A fost primul ce a vorbit araba literară, pe care a învăţat-o de la
triburile arabe băştinaşe, precum Jurhum, Amaliq şi alţii, care au poposit în
Mecca pentru a fi alături de aceştia.”
S-a căsătorit cu o femeie din tribul Amaliq, însă atunci când tatăl său a
văzut-o i-a cerut să se despartă de ea. Umaui a spus: „Aceasta era Umara bint
Sa’d bin Usama bin Ukail Al-Amaliqi. Apoi s-a căsătorit cu o altă femeie şi tatăl
său i-a cerut să rămână alături de aceasta. Se numea Saiiida bint Mudad bin
Amr Al-Jurhumi. Se spune că aceasta a fost cea de-a treia soţie a sa. A dat
naştere la 12 băieţi. Ibn Ishaq i-a numit astfel: Nabet (Nebaiot), Qidhar (Chedar),
Isbil (Adbeel), Mişi (Mibsam), Masma (Mişma), Maş (Masa), Dusa (Duma), Arar
(Hadad), Iatur (Etur), Nabş (Nafiş), Tema şi Qidhma (Chedma). În paranteză am
menţionat numele lor aşa cum se găsesc în Biblie. („Facerea”, capitolul 25).”
Ismail a fost un mesager trimis de Allah neamului său şi celor ce trăiau în
acel ţinut, precum triburile Jurhum, Amaliq şi Yemenit. Când s-a apropiat de
ceasul morţii, a lăsat moştenirea sa fratelui său, Isaac, şi şi-a căsătorit fiica,
Nasma (în Biblie este numită Basema) cu nepotul său, Al-’Ais (Isav), fiul lui
Isaac. Aceasta a dat naştere unui fiu pe nume Ar-Ruh (în Biblie – Raguel). Copiii
lui Isav au fost numiţi şi cei din neamul Al-Asfar, deoarece Al-’Ais (Isav) avea
tenul pal.
Ismail a fost îngropat lângă mama sa în ţinutul cunoscut sub numele de
Al-Hijr. A murit în vârstă de 137 de ani.
Omar bin Abdul-Aziz a relatat: „Ismail s-a plâns la Allah de căldura din
Mecca şi Allah i-a revelat: «Voi deschide o portiţă în Paradis spre locul în care
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vei fi îngropat. Sufletul tău te va vizita până în Ziua Judecăţii.»”
Toate neamurile arabe din Hijaz se înrudesc cu aceşti doi fii: Nabet
(Nabaiot) şi Qidhar (Chedar).

Povestea lui Isaac
– Pacea fie asupra sa –
După cum am menţionat mai înainte, când s-a născut Isaac, tatăl său
Avraam avea o sută de ani, iar mama sa avea nouăzeci de ani. La acea vreme,
fratele său, Ismail, avea peste 13 ani.
Allah a grăit:

﴾ Şi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei evlavioşi. ~ Şi
l-am binecuvântat pe el şi pe Isaac. Dar printre urmaşii lor s-au aflat unii făcători
de bine şi alţii lămurit nedrepţi faţă de ei înşişi. ﴿
[Coran 37:112,113]
Allah l-a slăvit pe Isaac în numeroase versete ale nobilului Coran. Aşa
cum am menţionat şi mai înainte, Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Nobilul fiul nobilului fiul nobilului fiul
nobilului se referă la Iosif fiul lui Iacob fiul lui Isaac fiul lui Avraam.” (Musnad
Ahmed)
În Biblie se spune că Isaac avea 40 de ani atunci când s-a căsătorit cu
Rifqa (Rebeca), fiica lui Bethuel. Aceasta era stearpă şi Isaac s-a rugat pentru
ea. Ea a rămas însărcinată şi a născut doi gemeni (Biblia „Facerea”, capitolul
24). Numele primului născut a fost Isav, pe care arabii îl numeau Al-’Ais, şi din
care se trag romanii. Al doilea fiu a fost Iacob, cu care se înrudesc izraeliţii.
Se spune că Isaac îl iubea mai mult pe Isav, căci acesta era primul său
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născut. Rebeca însă îl iubea mai mult pe Iacob, căci el era cel mai mic.
S-a menţionat de asemenea că atunci când Isaac a ajuns la bătrâneţe şi
vederea i-a slăbit, i-a spus lui Isav că ar pofti la o masă gustoasă şi i-a cerut să
meargă să vâneze un animal sălbatic, pe care apoi să îl gătească. Şi astfel să îi
poată da binecuvântarea sa şi să se roage pentru el. Isav era vânător şi a plecat
să caute un animal.
Rebeca însă l-a auzit fără să vrea pe Isaac şi i-a povestit lui Iacob ceea ce
auzise, apoi i-a cerut să meargă în turmă şi să-i aducă doi iezi tineri pentru a
prepara o mâncare gustoasă pentru tatăl lui, după cum îi era voia, mai înainte ca
fratele său să se întoarcă. Şi Iacob a plecat, a ales un ied sănătos, l-a tăiat şi l-a
adus mamei sale, iar ea a pregătit mâncarea aşa cum îi plăcea lui Isaac. Apoi a
luat Rebeca cele mai bune veşminte ale lui Isav şi l-a îmbrăcat cu acestea pe fiul
mai mic, Iacob. Isav era păros, iar Iacob avea pielea moale, astfel că i-a acoperit
ea mâinile şi părţile goale ale gâtului cu pielea iedului.
Când Iacob a adus mâncarea tatălui său, acesta l-a întrebat: „Cine eşti
tu?” El a răspuns: „Fiul tău.” I-a cerut apoi să vină mai aproape de el, l-a atins şi
a zis: „Glasul este al lui Iacob, însă mâinile sunt ale lui Isav.” După ce a mâncat,
l-a binecuvântat să fie cel mai nobil între fraţii săi, ca toate popoarele să se
supună înaintea lui şi să obţină din belşugul pământului. (Povestea este
menţionată în Biblie, „Facerea”, capitolul 27)
După ce Iacob obţinuse binecuvântarea tatălui său, s-a întors şi Isav de la
vânătoare. A pregătit o mâncare gustoasă şi a adus-o tatălui său, iar acesta l-a
întrebat: „Ce este, fiul meu?” Isav a răspuns: „Aceasta este mâncarea pe care ai
cerut-o!” Isaac a zis: „Nu ai adus-o tu mai înainte de a intra, iar eu am mâncat şi
te-am binecuvântat?” Isav a zis: „Pe Dumnezeul meu, nu am fost eu!” Şi a
realizat atunci că fratele său prin înşelăciune îi luase binecuvântarea. Isav îl ura
acum pe fratele său şi a ameninţat că-l va ucide de îndată ce zilele de jelire se
vor încheia. Isav i-a cerut tatălui său să-i dea şi lui binecuvântarea, şi acesta i-a
dat binecuvântarea sa, ca locuinţa lui să fie un pământ mănos şi să aibă belşug
din toate.
Când Rebeca, mama lor, a auzit ameninţarea lui Isav, i-a cerut lui Iacob să
plece de îndată, să meargă la fratele ei Laban, în Haran, şi să stea acolo până
ce mânia fratelui său se va potoli. I-a cerut de asemenea să se căsătorească cu
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una dintre fiicele acestuia şi i-a cerut soţului său, Isaac, să-i ceară şi el să facă
acest lucru. Isaac l-a chemat pe Iacob, l-a binecuvântat şi i-a poruncit să facă
asta. Şi aşa a făcut.
Iacob a plecat la sfârşitul zilei şi când a ajuns într-un loc sigur a poposit
peste noapte acolo, căci soarele asfinţise. A luat o piatră, a pus-o sub cap şi s-a
întins să doarmă. Şi a visat o scară ce pornea din pământ şi se întindea până la
ceruri. Îngerii urcau şi coborau pe acea scară. Deasupra acesteia stătea Domnul
său care i-a grăit: „Eu sunt Domnul Dumnezeu, îţi voi dărui ţie şi urmaşilor tăi
ţinutul pe care şezi acum.” Şi de asemenea l-a binecuvântat şi i-a binecuvântat
pe urmaşii săi să se răspândească în întreaga lume.
Când s-a trezit, Iacob era fericit gândindu-se la visul său. Şi a jurat că, de
se va întoarce în siguranţă în casa tatălui său, va înălţa în acel loc un locaş întru
slăvirea lui Allah şi din ceea ce Allah îi va dărui, va oferi şi el din acel lucru o
zecime pentru El. Apoi a luat piatra şi a turnat ulei pe partea de sus a acesteia,
să o recunoască. A numit acel loc Betel, „Casa lui Allah”. Acesta este locul unde
în prezent se află Bait-ul-Maqdis, care a fost construită mai târziu de el.
(povestea este menţionată şi în Biblie, „Facerea”, capitolul 28)
Iacob a ajuns în Haran, la casa unchiului său. Acesta avea două fiice,
numele celei mai mari era Lia, iar al celei mai mici, Rahila. Rahila era frumoasă
şi chipeşă la statură, aşa că Iacob a îndrăgit-o imediat şi i-a cerut-o unchiului său
de soţie. Unchiul său, Laban, s-a învoit cu o singură condiţie, şi anume ca Iacob
să lucreze pentru el timp de şapte ani. Când timpul s-a scurs, Iacob i-a cerut
unchiului său dreptul. Şi unchiul său a chemat mulţi oameni şi a făcut ospăţ
mare. Când s-a întunecat, Laban a luat-o pe fiica sa, Lia, şi i-a dat-o lui, iar Iacob
a intrat la ea. Aceasta era bolnavă de ochi şi nu era la fel de frumoasă ca Rahila.
Când s-a făcut dimineaţă a văzut Iacob că era Lia. Şi i-a zis lui Laban, unchiul
său: „Pentru ce m-ai înşelat în felul acesta?” Unchiul său i-a răspuns: „Aici la noi
nu se pomeneşte să se mărite fata cea mică înaintea celei mai mari. De o
îndrăgeşti pe Rahila, munceşte pentru mine încă şapte ani şi ţi-o voi da şi pe ea
de soţie.”
Şi a muncit Iacob încă şapte ani şi a luat-o pe Rahila de soţie. Căsătoria
cu două surori era permisă în religia lor, însă mai târziu a fost interzisă de Tora.
Laban a dăruit fiecărei fiice câte o slujitoare. Liei i-a dat-o pe Zilpa, iar Rahilei i-a
dat-o pe Bilha. („Facerea”, capitolul 29)
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Aşa cum se spune în Biblie, când a văzut Dumnezeu că Lia nu era iubită,
a deschis pântecele ei. Şi Iacob a avut fii de la ea: Ruben, Simeon, Levi şi Iuda.
Când a văzut Rahila că ea nu purta lui Iacob fii, căci era stearpă, a devenit
geloasă pe sora sa. Apoi i-a oferit-o pe roaba sa, Bilha, lui Iacob. Bilha a avut un
fiu pe care l-a numit Dan. Apoi a căzut din nou grea şi i l-a născut lui Iacob pe
Neftali.
Când a văzut Lia acest lucru, i-a dat-o lui Iacob pe roaba sa, Zilpa, şi i-a
născut ea fii: Gad şi Aşer. Apoi din nou a căzut Lia grea şi a dat naştere celui
de-al cincilea fiu, pe nume Isahar, şi apoi celui de-al şaselea fiu, pe nume
Zabulon. Mai târziu a dat naştere unei fiice, Dina, şi în total Lia a avut şapte copii
cu Iacob.
Rahila s-a rugat la Allah să o binecuvânteze cu un fiu de la Iacob şi El a
răspuns rugii sale. A rămas grea, a zămislit şi a dat naştere unui băiat chipeş pe
care l-a numit Iosif. Toţi aceşti fii i s-au născut pe vremea când Iacob se afla încă
în Haran. Încă mai avea grijă de turmele unchiului său, deşi termenul de şapte
ani trecuse de mult. În total a stat la unchiul său timp de 20 de ani. (referinţă şi la
Biblie, „Facerea”, capitolul 30)
Iacob i-a cerut unchiului său permisiunea de a se întoarce în ţinutul natal.
Unchiul său a zis: „Am fost binecuvântat prin venirea ta, spune-mi aşadar care
este simbria ta?” Iacob a zis: „Dă-mi toţi mieii care s-au născut anul acesta dintre
cei ce sunt pestriţi, tărcaţi sau negrii şi caprele pestriţe sau tărcate.” Laban a fost
de acord. În aceeaşi zi, el şi fiii săi au ales toţi ţapii cei vărgaţi sau pestriţi şi toate
caprele bălţate sau tărcate şi toţi mieii negrii. Şi le-a dus la distanţă de trei zile de
turma unchiului său. „După aceea şi-a luat Iacob nuiele verzi de plop, migdal şi
paltin, şi a crestat pe ele dungi albe, luând de pe nuiele fâşii de coajă până la
albeaţa nuielelor. ~ Apoi punea nuielele crestate în jgheaburile de adăpat, ca,
venind să bea, oile să zămislească înaintea nuielelor din adăpători. ~ Şi
zămisleau oile cum erau nuielele şi fătau oile miei pestriţi, tărcaţi şi negrii.” [Biblia
„Facerea” (30:37-39)]
Turma lui Iacob s-a mărit şi acum avea mulţime de capre, cirezi şi robi.
Unchiul său Laban şi fiii acestuia au început să-l invidieze şi Iacob a văzut că
atitudinea acestora faţa de el nu mai era ca înainte.
Şi atunci Allah i-a poruncit să se întoarcă în ţinutul părintelui şi neamului
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său şi i-a făgăduit că va fi alături de el. Le-a spus soţiilor sale acest lucru şi
acestea au fost de acord să meargă cu el. A luat cu el toată averea pe care o
agonisise acolo. Înainte de a pleca, Rahila a furat idolii tatălui ei.
Când a aflat Laban vestea aceasta, l-a urmărit pe Iacob şi l-a ajuns. Şi i-a
reproşat Laban ceea ce a făcut şi a zis: „Ce ai făcut? De ce ai fugit în secret şi
m-ai înşelat? De ce nu mi-ai spus şi ţi-aş fi dat drumul cu veselie şi cântări. Nu
m-ai lăsat nici măcar să-mi sărut nepoţii şi fiicele de rămas bun. Şi de ce mi-ai
mai furat şi idolii?”
Iacob nu ştia că Rahila furase idolii, astfel că a negat acest lucru. Şi a
intrat Laban în cortul lui Iacob, în cortul Liei şi apoi în cele ale celor două roabe,
însă nu a găsit nimic. Rahila luase idolii, îi pusese în samarul cămilei şi se
aşezase deasupra lor. A zis ea tatălui ei: „Nu te mânia pe mine că nu mă pot
ridica în prezenţa ta, pentru că tocmai acum am necazul obişnuit al femeilor.” Şi
a căutat, dar nu şi-a găsit idolii.
Laban i-a zis lui Iacob: „Vino şi hai să facem un legământ, tu şi cu mine,
care să stea mărturie între noi.” Iacob a luat o piatră şi a pus-o stâlp şi au făcut
acolo o movilă de pietre, şi a numit-o Galaad („movila mărturiei”). Şi au făcut
legământ ca Iacob să nu se poarte rău cu fiicele sale, să nu-şi ia alte soţii în
afară de ele şi ca nici unul dintre ei să nu treacă de acea piatră cu gând rău. A
oferit Iacob acolo jertfă şi şi-a chemat rudele la masă şi cu toţii au mâncat. Apoi
şi-au luat rămas bun şi s-au întors la casele lor. (Biblia „Facerea”, capitolul 31)
Iacob şi-a continuat drumul şi, când a ajuns în ţinutul Seir, l-au întâmpinat
îngerii cu bucurie. A trimis soli înaintea sa la fratele său cerându-i bunăvoinţă şi
bunătate. Când s-au întors, solii l-au vestit că Isav vine să-l întâmpine cu patru
sute de oameni.
Iacob s-a înspăimântat şi i-a cerut lui Allah sprijin, amintindu-şi de
făgăduinţa Sa. S-a rugat Lui să-L salveze de mâna fratelui său şi de intenţiile lui
rele. A luat din toate ce avea şi a ales un dar mare pentru fratele său, şi anume:
două sute de capre, douăzeci de ţapi, două sute de oi şi douăzeci de berbeci,
treizeci de cămile mulgătoare, patruzeci de vaci şi zece tauri, douăzeci de asine
şi zece asini. Şi pe fiecare din aceste turme a dat-o în grija slujitorilor săi. Le-a
spus slujitorilor să meargă înaintea sa şi să menţină la distanţă turmele una de
alta. Şi celui dintâi i-a poruncit ca atunci când se va întâlni cu fratele său Isav şi
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acesta va întreba: „Al cui eşti şi ale cui sunt acestea?”, să răspundă: „Aparţin
robului tău Iacob şi acestea reprezintă un dar pentru Isav, stăpânul meu, şi robul
tău Iacob vine şi el după noi.” La fel a poruncit şi celui de-al doilea slujitor, şi celui
de-al treilea şi tuturor celor ce mergeau cu turmele, până la ultimul.
Iacob era întârziat cu încă două nopţi de cele două soţii ale sale, de cele
două roabe şi de cei unsprezece copii. Călătorea noaptea şi se ascundea ziua.
În cea de-a doua noapte, aproape de revărsatul zorilor, i-a apărut înainte un
înger sub înfăţişarea unui om. Şi Iacob l-a considerat făptură umană şi s-a luptat
cu el. Când „omul” a văzut că nu-l poate răpune, a atins încheietura coapsei lui
Iacob şi l-a rănit. La ivirea zorilor, îngerul i-a spus lui Iacob: „Care este numele
tău?” El a zis: „Iacob!” Şi îngerul a zis: „De acum nu-ţi va mai fi numele Iacob, ci
Israel te vei numi.” Iacob l-a întrebat: „Cine eşti tu?”, însă a dispărut mai înainte
de a da un răspuns. Israel a început a şchiopăta din pricina şoldului. De aceea,
fiii lui Israel până în ziua de astăzi nu mănâncă muşchiul de pe şold. (Povestea
este menţionată şi în Biblie, „Facerea”, capitolul 32)
Iacob a ridicat privirea şi l-a văzut pe fratele său Isav venind cu cei patru
sute de oameni. Iacob a mers înainte şi când l-a văzut pe Isav, fratele său, s-a
închinat până la pământ de şapte ori. Acesta era la acea vreme salutul de
întâmpinare, care le fusese lor încredinţat, aşa cum îngerii se prosternaseră
înaintea lui Adam şi aşa cum se prosternaseră părinţii şi fraţii lui Iosif înaintea lui.
Când Isav l-a văzut pe Iacob, a alergat în întâmpinarea lui, l-a îmbrăţişat,
i-a cuprins grumazul cu ambele mâini şi l-a sărutat. Şi-a ridicat apoi Isav privirea
şi văzând femeile şi copiii a întrebat: „Cine sunt aceştia?” Iacob a zis: „Sunt copiii
cu care a milostivit Dumnezeu pe robul tău!” Atunci s-au apropiat roabele cu
copiii lor şi s-au prosternat înaintea lui. Mai apoi au venit Lia cu copiii ei şi s-au
prosternat. La urmă au venit şi s-au închinat şi Rahila cu Iosif. Şi a insistat Iacob
asupra lui ca să primească darurile şi abia atunci le-a acceptat.
Isav s-a întors înaintea lui Iacob, iar Iacob a înaintat spre Seir alături de
familia sa, de cirezile sale şi de slujitori.
Când a trecut de Sucot, Iacob şi-a făcut acolo o locuinţă pentru sine, iar
pentru animalele sale a făcut şuri. Apoi a ajuns în cetatea din ţinutul Sichem, în
Canaan, şi s-a aşezat înaintea cetăţii. A cumpărat apoi cu o sută de capre o
bucată de pământ de la Hamor, tatăl lui Sichem, şi a aşezat acolo corturile. A
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înălţat acolo un jertfelnic şi i-a pus numele El-Elohe-Israel. Allah i-a poruncit să
înalţe acel altar pentru a-L putea pomeni pe El acolo. Este în prezent cunoscut
sub numele de Casa Sfântă din Ierusalim (Bait-ul-Maqdis), ce a fost mai târziu
renovată de Solomon, fiul lui David. Acesta este locul unde s-a aflat acea piatră
pe care Iacob a turnat ulei. (a se vedea de asemenea „Facerea”, capitolul 33)
În Biblie este menţionată şi o poveste referitoare la Dina, fiica lui Iacob,
care a fost necinstită de Sichem, fiul lui Hamor. Hamor a venit la Iacob şi la fiii
săi, cerând-o pe Dina de soţie pentru Sichem. Fiii lui Iacob au spus că ei nu îşi
puteau da consimţământul decât cu o singură condiţie, şi anume ca toţi bărbaţii
din neamul lor să fie circumcişi precum erau şi ei. Aceştia au răspuns că nu îşi
vor da sora de soţie unuia care nu este circumcis. Condiţia lor a plăcut lui Hamor
şi lui Sichem, şi toţi ceilalţi bărbaţi au fost de acord şi cu toţii au fost tăiaţi
împrejur. În cea de-a treia zi, când erau încă în dureri, doi dintre fiii lui Iacob şi-au
luat săbiile şi i-au atacat, ucigând fiecare parte bărbătească. Au trecut prin
ascuţişul săbiei şi pe Hamor şi pe fiul său Sichem pentru acţiunile lor necugetate.
Au prădat cetatea în care sora lor fusese necinstită şi au capturat toate turmele şi
cirezile, tot ce era în cetate şi tot ce era pe câmp. (Biblia, „Facerea”, capitolul 34)
Rahila a căzut din nou grea şi a dat naştere unui băiat pe care l-a numit
Beniamin. Însă a avut complicaţii la naştere şi a murit după aceea. Iacob a
îngropat-o în Efrata, adică în Betleem, şi a pus o piatră pe mormântul ei. Până în
ziua de astăzi, acea piatră marchează mormântul Rahilei.
Iacob a avut doisprezece fii. Cu Lia i-a avut pe Ruben, Simeon, Levi, Iuda,
Isahar şi Zabulon. Cu Rahila i-a avut pe Iosif şi pe Beniamin. Cu roaba Rahilei,
Bilha, i-a avut pe Dan şi pe Neftali. Cu Zilpa, roaba Liei, i-a avut pe Gad şi Aşer.
Iacob a intrat în casa tatălui său în Hebron, Canaan, acolo unde
copilăriseră Isaac şi Avraam. Isaac s-a simţit rău şi a murit la vârsta de 180 de
ani şi a fost îngropat de fiii săi, Isav şi Iacob, împreună cu tatăl său Avraam –
Pacea să fie asupra lor.
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Capitolul X
Povestea lui Iosif
– Pacea fie asupra sa –
Allah a revelat în cinstea lui Iosif un întreg capitol în Coran pentru ca
oamenii să tragă învăţăminte. Se spune:

﴾ Alif, Lam, Ra'. Acestea sunt versetele Cărţii limpezi. ~ Noi l-am pogorât
un Coran arab, poate că voi veţi pricepe! ~ Noi îţi vom povesti cea mai frumoasă
istorisire din ceea ce îţi revelăm în această [parte] din Coran, chiar dacă ai fost
înainte de ea printre cei nepăsători. ﴿
[Coran 12:1-3]
Allah a pogorât Cartea Sa pe care a revelat-o robilor şi trimişilor Săi într-o
arabă literară, care este în aceeaşi măsură înţeleasă de oricine. A fost cea mai
minunată Carte pogorâtă din ceruri, adusă de cel mai nobil înger şi adusă pentru
cea mai bună omenire din toate timpurile.
Acolo unde se face referire la evenimente trecute sau viitoare, Coranul le
relevă în cea mai minunată manieră, astfel încât învăţăturile şi pildele să fie
clare. Falsitatea şi inovaţia sunt interzise. În privinţa hotărârilor şi a cârmuirii, ne
relevă cea mai dreaptă Şari’a, arătându-ne calea cea dreaptă.
În Coran se spune:

﴾ „Cuvântul Domnului tău a fost plin de adevăr şi dreptate. Nu este nimeni
care să schimbe cuvintele Sale, iar El este Cel care Aude Totul [şi]
Atoateştiutor!” ﴿
[Coran 6:115]
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Adevărat este Coranul în revelările istorice şi drept în hotărârile sale, şi din
acest motiv a grăit Allah:

﴾ „Noi îţi vom povesti cea mai frumoasă istorisire din ceea ce îţi revelăm în
această [parte] din Coran, chiar dacă ai fost înainte de ea printre cei
nepăsători.” ﴿
[Coran 12:3]
De asemenea Allah a grăit:

﴾ „Astfel, ţi-am revelat Noi un Duh, la porunca Noastră. Tu nu ai ştiut [mai
înainte] ce este Cartea şi ce este credinţa, însă Noi am făcut-o lumină cu care
călăuzim pe cine voim dintre robii Noştri. Şi tu călăuzeşti pe un drum drept, ~ Pe
drumul lui Allah, ale căruia sunt cele din ceruri şi de pre pământ. Şi către Allah se
îndreaptă [toate] lucrurile.” ﴿
[Coran 42:52,53]
De asemenea, în Surat Ta-Ha se spune:

﴾ „Astfel îţi povestim Noi istorisiri despre cele care au trecut şi îţi dăm Noi
ţie o pomenire din partea Noastră. ~ Iar aceia care se îndepărtează de el [Coran]
vor purta în Ziua Învierii o povară. ~ Şi veşnic vor fi ei într-aceasta. Şi ce grea
povară vor avea ei în Ziua Învierii!” ﴿
[Coran 20:99-101]
Ceea ce înseamnă că oricine îşi întoarce faţa de la Coran şi urmează
călăuzirea altor cărţi va fi slab în faţa ameninţării Divine.
Ali bin Abu Talib a relatat în acest Hadis: „Oricine caută călăuzire în alte
cărţi decât în Coran va fi condus de Allah pe un drum greşit.” (At-Tirmidhi şi
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Musnad Ahmed)
Imamul Ahmed a relatat de la Jabir că Omar bin Khattab a venit la Profet Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - cu o carte pe care o primise de la
nişte evrei. I-a citit Profetului acea carte. Mesagerul lui Allah s-a mâniat şi a spus:
„Ai căzut în rătăcire, o, Ibn Khattab? Pe Cel în Mâinile Căruia se află sufletul
meu, cu adevărat v-am adus vouă o religie pură şi adevărată. Nu-i întreba pe ei
nimic. Căci de vei face acest lucru, poate îţi vor spune un lucru adevărat şi tu
poate vei nega sau poate îţi vor spune un lucru fals şi tu îi vei crede. Pe Cel în
Mâinile Căruia se află sufletul meu, dacă Moise s-ar fi aflat în viaţă nu ar fi avut
altă posibilitate decât de a mă urma.”
Imamul Ahmed a relatat următorul Hadis în care se spune: „Pe Cel în
Mâinile Căruia se află sufletul meu, dacă Moise va veni printre voi, şi voi îl veţi
urma pe el, iar pe mine mă veţi părăsi, vă veţi abate de la calea cea dreaptă. Voi
reprezentaţi partea mea dintre omenire, iar eu reprezint partea voastră dintre
profeţi.”
Acest Hadis a fost relatat de numeroşi naratori prin diferite cuvinte. În
unele relatări se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască s-a adresat oamenilor astfel: „Oameni! Mi s-a acordat Jauame Al-Kalim. Şi v-am
adus vouă o religie adevărată şi pură, aşa că nu urmaţi o cale greşită şi nu-i
lăsaţi nici pe cei nedumeriţi să vă amăgească.” Şi apoi Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a poruncit ca acea carte să fie ştearsă cuvânt
cu cuvânt.
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Visul lui Iosif
Allah a zis:

﴾ Când Iosif i-a zis tatălui său: “O, tată! Eu am văzut [în vis] unsprezece
planete, şi Soarele, şi Luna! Eu le-am văzut prosternându-mi-se!” ~ A zis el: “O,
fiul meu! Nu povesti vedenia ta fraţilor tăi, ca să nu plăsmuiască viclenie
împotriva ta. Şeitan îi este omului duşman învederat. ~ Astfel te alege Domnul
tău şi te învaţă tâlcuirea vedeniilor şi va împlini El binefacerea Sa asupra ta şi
asupra neamului lui Iacob, aşa cum a împlinit-o El şi asupra celor doi părinţi ai
tăi, Avraam şi Isaac, căci Domnul tău este Atoateştiutor [şi] Înţelept”. ﴿
[Coran 12:4-6]
Aşa cum am menţionat şi mai înainte, Iacob a avut doisprezece copii din
care derivă toate triburile de evrei. Dintre aceştia, Iosif a fost cel mai nobil şi cel
mai apreciat.
Unii învăţaţi sunt de părere că numai Iosif a fost profet şi că fraţii săi nu au
primit Revelaţia Divină. Dacă analizăm şi comportamentul lor faţă de acesta,
atunci ni se confirmă şi mai mult această opinie. Cei ce au afirmat că şi fraţii lui
Iosif au fost profeţi, s-au bazat pe acest verset:

﴾ Spune, [o, Muhammed]: “Noi credem în Allah, în ceea ce ne-a pogorât
nouă şi a pogorât lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob şi seminţiilor, precum
şi în [cărţile] date lui Moise, lui Isus şi tuturor profeţilor de către Domnul lor. Noi
nu facem nici o deosebire între ei şi noi Lui Îi suntem supuşi [musulmani]”. ﴿
[Coran 3:84]
Cei ce susţin această opinie sunt de părere că termenul „Asbat” (seminţii)
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folosit în versetul anterior se referă la fraţii lui Iosif. Cu toate acestea, această
opinie nu are mulţi susţinători. Prin termenul „Asbat” se face referire la diferite
seminţii şi neamuri de izraeliţi şi la acei profeţi ce au fost trimişi dintre aceştia.
Opinia conform căreia numai Iosif a fost profet este susţinută de asemenea de
faptul că nu există nici o relatare care să dovedească faptul că, în afară de Iosif,
şi aceştia au fost profeţi. Susţinem această opinie şi prin Hadisul următor în care
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Nobilul fiul nobilului
fiul nobilului fiul nobilului, Iosif, fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui
Avraam.” (convenit)
Exegeţii spun: „În copilărie Iosif a avut un vis, şi anume că unsprezece
stele ce îi reprezentau pe fraţii săi, şi soarele şi luna, reprezentând părinţii lui, se
prosternau înaintea sa. S-a înfiorat Iosif de acest vis. Când s-a trezit, a povestit
tatălui său ceea ce visase. Acesta a ajuns la concluzia că Iosif va dobândi un
rang şi o poziţie înaltă în această lume şi în cea de apoi, încât chiar şi părinţii şi
fraţii lui se vor înclina înainte-i. Iacob i-a cerut să nu povestească acest vis şi
fraţilor săi, căci de aflau şi aceştia despre visul său deveneau invidioşi şi poate
urzeau un plan împotriva lui.”
În unele relatări găsim: „Căută sprijin în realizarea nevoilor tale
ascunzându-le de ceilalţi, căci fiecare persoană împlinită este invidiată.”
În Biblie se spune că Iosif a povestit visul în acelaşi timp şi tatălui şi fraţilor
săi, ceea ce din punct de vedere al Coranului nu este adevărat. (a se vedea
„Facerea”, capitolul 37)
„Astfel te alege Domnul tău”, ceea ce înseamnă că Domnul tău ţi-a arătat
acest vis minunat şi de poţi să-l ascunzi El te va alege şi pentru alte
Binecuvântări şi Bunătăţi ale Sale.
„... şi te învaţă tâlcuirea vedeniilor” [12:6], ceea ce înseamnă că El te va
face să pricepi ceea ce este ascuns în acest vis şi să tâlcuieşti ceea ce alţii nu
pricep.
„... şi va împlini El binefacerea Sa asupra ta” [12:6], adică pogorând
asupra ta Revelaţii. ”... şi asupra neamului lui Iacob”, datorită ţie se vor bucura ei
de ceea ce este bun în această lume şi în cea de apoi. ”... aşa cum a împlinit-o
El şi asupra celor doi părinţi ai tăi, Avraam şi Isaac”, Allah îţi va acorda ţie
Profeţia şi te va trimite ca mesager, aşa cum a făcut cu părintele tău, Iacob, cu
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bunicul tău, Isaac, şi cu străbunul tău, Avraam. ”... căci Domnul tău este
Atoateştiutor [şi] Înţelept.” [12:6]
După cum a grăit Allah şi în acest verset: „... Însă Allah ştie mai bine cui
trimite mesajul Său.” [Coran 6:124]
Şi, din acest motiv, atunci când a fost întrebat cine este cel mai nobil,
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Iosif, profetul lui
Allah, fiul profetului lui Allah, fiul profetului lui Allah, fiul Prietenului lui Allah.” (AlBukhari)

Iosif şi fraţii săi

﴾ În Iosif şi în fraţii săi au fost semne pentru aceia care întreabă, ~ Căci au
zis ei: “Iosif şi fratele său sunt mai dragi decât noi tatălui nostru, chiar dacă noi
suntem o ceată. Tatăl nostru este, într-adevăr, în rătăcire vădită. ~ Omorâţi-l pe
Iosif sau lăsaţi-l [undeva] pe pământ, astfel încât chipul tatălui vostru să se
îndrepte numai spre voi! Iar după aceasta veţi fi oameni drepţi!”. ~ A zis unul
dintre ei: “Nu-l omorâţi pe Iosif, ci aruncaţi-l în fundul unui puţ - dacă voi vreţi să o
faceţi - şi o să-l ia vreo caravană!” ﴿
[Coran 12:7-10]
Allah îşi îndreaptă atenţia asupra înţelepciunii şi pildei conţinute de
această poveste. Ne dezvăluie cum fraţii lui Iosif au devenit invidioşi pe el din
cauză că părintele lor îi iubea pe el şi pe fratele său, adică pe Beniamin, mai mult
decât pe ei. Aceştia spuneau că de vreme ce erau o ceată mai puternică trebuiau
să îi fie mai dragi decât ei. După părerea lor, părintele lor căzuse în rătăcire.
După cum au spus: „Tatăl nostru este, într-adevăr, în rătăcire vădită.”
Această invidie i-a făcut să se adune şi să se sfătuiască ce decizie să ia în
privinţa lui Iosif. Nu ştiau dacă să-l ucidă sau să-l alunge într-un ţinut din care să
nu se mai poată întoarce, astfel încât numai ei să capteze întreaga afecţiune şi
iubire a tatălui lor. Şi abia atunci se vor căi pentru păcatul comis. Au căzut de
acord în privinţa aceasta şi atunci unii dintre ei au sugerat: “Nu-l omorâţi pe Iosif,
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ci aruncaţi-l în fundul unui puţ - dacă voi vreţi să o faceţi - şi o să-l ia vreo
caravană!” Mujahid a spus că acesta a fost Simion, iar Suddi a spus că era vorba
de Iuda. Qatada şi Ibn Ishaq au spus însă că era vorba de cel mai mare dintre
fraţi, Ruben. „...dacă voi vreţi să o faceţi”, ceea ce înseamnă: „De vreme ce doriţi
să urmaţi ceea ce discutaţi atunci mai bine să fie ceea ce am sugerat eu. Căci
este mai bine decât să-l ucidem sau să-l alungăm spre un ţinut din care să nu
poată să se mai întoarcă.”
Cu toţii au fost de acord cu el. Se spune apoi în Coran:

﴾ Au zis ei: “O, tată! De ce nu ni-l dai tu pe Iosif în grijă? Noi doară îi
suntem lui sfătuitori buni! ~ Trimite-l mâine împreună cu noi, să se bucure şi să
se joace, iar noi îl vom păzi pre el!” ~ A zis: “Eu sunt trist că voi îl luaţi şi mă tem
să nu-l mănânce lupul, când voi veţi fi fără băgare de seamă faţă de el!” ~ Ei au
zis: “Dacă o să-l mănânce lupul, când noi suntem o ceată, înseamnă că noi
suntem atunci cei pierduţi!” ﴿
[Coran 12:11-14]
Aceştia i-au cerut tatălui lor să-l trimită pe fratele lor, Iosif, la ei, spunând
că îşi doresc numai ca fratele lor să se joace şi să fie fericit. Aşadar, şi-au ascuns
adevăratele intenţii, cunoscute numai de Allah.
Iacob le-a răspuns: „Fiii mei! Mi-e greu să mă despart de Iosif fie şi pentru
o clipă. Mă tem de asemenea că va rămâne singur şi voi nu veţi fi foarte atenţi la
el şi lupul îl va mânca sau îl va răni. Iosif este copil şi nu poate să se apere.”
Răspunsul lor a fost însă acesta: “Dacă o să-l mănânce lupul, când noi suntem o
ceată, înseamnă că noi suntem atunci cei pierduţi!” ...adică au zis ei: „Dacă lupul
îl atacă sau îl mănâncă în timp ce noi toţi suntem acolo, un grup mare şi puternic,
atunci într-adevăr suntem slabi şi laşi.”
În Biblie se spune că Iacob l-a trimis pe Iosif la fraţii săi, însă acesta s-a
rătăcit şi atunci un om i-a arătat calea pe care să ajungă. Aceasta este greşeala
lor în Biblie. Dacă Iacob ezita să-l trimită alături de ei, cum putea aşadar să-l
trimită singur? („Facerea”, capitolul 37)
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În Coran se spune:

﴾ Şi când au plecat cu el şi s-au înţeles cu toţii să-l arunce în adâncul
puţului, atunci i-am revelat Noi lui: „Tu le vei vorbi despre această faptă a lor
[într-o zi], fără ca ei să te cunoască!” ~ Şi seara au venit la tatăl lor, plângând. ~
Şi au zis: “O, tată! Noi ne-am dus şi ne-am luat la întrecere şi l-am lăsat pe Iosif
lângă lucrurile noastre. Şi l-a mâncat lupul. Tu nu ne crezi, măcar că noi spunem
adevărul!” ~ Şi au adus cămaşa lui [mânjită] cu sânge mincinos. A zis el: “Mai
degrabă sufletele voastre v-au îndemnat să faceţi ceva [rău]... Deci [nu-mi
rămâne decât] răbdarea cuminte! Şi Allah este Cel la care se cere ajutor pentru
cele pe care voi le povestiţi!” ﴿
[Coran 12:15-18]
Şi au stăruit atâta pe lângă tatăl lor încât acesta s-a simţit forţat să-l trimită
cu ei. De îndată ce s-au îndepărtat, au început să-l umilească şi să-l ameninţe.
Apoi au căzut de acord să-l arunce într-un puţ adânc.
Când l-au aruncat în puţ, Allah i-a revelat că nu trebuie să se teamă, căci
în curând va scăpa de această greutate. De asemenea le va spune fraţilor săi
despre actul ce l-au înfăptuit şi în acea vreme el va fi o persoană puternică, iar ei
vor fi nevoiaşi şi se vor teme de el, însă nu-şi vor da ei seama că a fost Iosif –
„fără ca ei să te cunoască”.
Mujahid şi Qatada au spus în legătură cu acest verset: „Înseamnă că ei nu
ştiau că Allah îi revelase deja lui Iosif ceea ce-i va rezerva viitorul.” Ibn Abbas a
spus însă: „Asta înseamnă că Iosif le va spune despre faptele comise atunci
când lor le va fi imposibil să-l recunoască.” Ibn Jarir a relatat acelaşi lucru,
preluând de la el.
L-au aruncat într-un puţ adânc, apoi au mânjit cămaşa lui Iosif cu „sânge
mincinos” şi s-au întors noaptea la tatăl lor, “plângând” pentru fratele lor. Unii
învăţaţi spun de aceea că nu trebuie să ne lăsăm amăgiţi de plânsul unuia care
caută sprijin împotriva altuia, căci pe mulţi răufăcători aţi putea găsi plângând.
Fraţii lui Iosif au venit la timp de noapte pentru a le fi mai uşor să-şi amăgească
părintele. Ei au spus: “O, tată! Noi ne-am dus şi ne-am luat la întrecere şi l-am
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lăsat pe Iosif lângă lucrurile noastre. Şi l-a mâncat lupul. Tu nu ne crezi, măcar
că noi spunem adevărul!” Au pretins că l-au lăsat pe Iosif să aibă grijă de hainele
lor, iar atunci când ei nu se găseau acolo a venit lupul şi l-a mâncat, şi din acest
motiv nu au avut ei ce face. Au spus tatălui lor ”Tu nu ne crezi”, adică nu ne crezi
atunci când îţi spunem că Iosif a fost mâncat de lup, deşi poate mai înainte ne-ai
văzut ca pe nişte copii cuminţi. Însă tu nu ai avut niciodată încredere în noi, cum
ai putea atunci să ne crezi? Te-ai temut că va fi mâncat de lup şi noi am jurat că
aşa ceva nu se va întâmpla, căci formam un grup mare şi puternic. Însă acum
am devenit mincinoşi înaintea ta, astfel că ai motiv să te îndoieşti de noi.
„Şi au adus cămaşa lui [mânjită] cu sânge mincinos.” Sângele provenea de
la o capră pe care o înjunghiaseră, după care mânjiseră cu sângele ei cămaşa lui
Iosif, încât să-l amăgească pe tatăl lor şi acesta să creadă că într-adevăr a fost
mâncat de lup. Se spune că au uitat să sfâşie hainele şi acest lucru nu a fost
trecut cu vederea. S-au ridicat semne de întrebare şi astfel nu şi-au putut
convinge tatăl cu pretinderea lor. Acesta era conştient de duşmănia şi invidia pe
care o simţeau ei pentru Iosif. Îl iubea pe Iosif datorită comportamentului şi
atitudinii alese, vizibile încă din timpul copilăriei, şi pentru că ştia că Allah îl
alesese ca profet al Său. De îndată ce l-au convins să-l ia cu ei, au încercat să-l
alunge pentru totdeauna din faţa ochilor săi. S-au întors prefăcându-se cu
adevărat îndureraţi de dispariţia lui şi de aceea Iacob le-a zis: “Mai degrabă
sufletele voastre v-au îndemnat să faceţi ceva [rău]... Deci [nu-mi rămâne decât]
răbdarea cuminte! Şi Allah este Cel la care se cere ajutor pentru cele pe care voi
le povestiţi!”

Iosif în Egipt

﴾ A venit o caravană şi [cei din caravană] l-au trimis pe cel care scotea
apă pentru ei şi el a coborât găleata lui. Dar a zis el: “Ce veste bună! Acesta este
un băieţel!” Şi l-au ascuns în chip de marfă. Dar Allah era Bineştiutor a ceea ce
au făcut ei. ~ Şi l-au vândut ei pentru un preţ de nimic, pentru câţiva dirhami, căci
atât de puţin l-au preţuit ei! ~ Şi a zis acela din Egipt, care l-a cumpărat, către
muierea lui: „Cinsteşte şederea lui [printre noi]! S-ar putea să ne fie de folos sau
să-l luăm ca fiu!” Şi astfel i-am dat Noi lui Iosif stare temeinică pe acest pământ,
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pentru a-l învăţa pe el tâlcuirea vedeniilor. Allah are putere să facă orice lucru
dacă voieşte, dar cei mai mulţi oameni nu ştiu. ~ Şi când a ajuns el la vârsta
bărbăţiei, i-am dat Noi înţelepciune şi ştiinţă, căci astfel îi răsplătim Noi pe cei
care fac bine. ﴿
[Coran 12:19-22]
Acum Allah ne înfăţişează povestea lui Iosif după ce a fost aruncat în
„adâncul puţului”. Iosif aştepta ajutorul lui Allah şi astfel a trecut pe acolo o
caravană de negustori. În Biblie se spune: „... ale căror cămile erau încărcate cu
tămâie, cu balsam şi cu smirnă, pe care le duceau în Egipt.” („Facerea”, [37:25])
În Coran se spune că au trimis pe cineva să le aducă apă din acel puţ. Când
acesta a coborât găleata, Iosif s-a apucat de ea şi a ieşit la suprafaţă.
După cum se spune în Coran, fraţii lui Iosif l-au aruncat în puţ şi apoi, când
a trecut caravana, aceştia l-au scos de acolo. În Biblie se spune însă că fraţii săi
s-au răzgândit şi l-au scos din puţ şi l-au vândut pe douăzeci de arginţi. (a se
vedea „Facerea”, capitolul 37 – „Iosif vândut de fraţii săi”) Cu toate acestea,
nimic nu este mai adevărat decât Coranul.
Când l-a văzut ce-l ce aducea apă: „... a zis el: “Ce veste bună! Acesta
este un băieţel!” Şi l-au ascuns în chip de marfă. Dar Allah era Bineştiutor a ceea
ce au făcut ei.”, ...dând impresia că Iosif făcea parte din mărfurile lor. Allah ştia
ce joc făcuseră fraţii săi şi ce plan urziseră împotrivă-i. Ştia de asemenea şi
încotro se îndrepta Iosif, ştia că a fost considerat drept marfă şi urma a fi vândut
în Egipt. Allah ştia foarte bine ce se va întâmpla, însă nu a schimbat nimic, căci
El era Prea-bine Conştient de faptul că acest băiat va milostivi poporul Egiptului
şi, deşi va intra în Egipt ca sclav, în curând va prelua conducerea şi va domni cu
dreptate, astfel ca oamenii să fie salvaţi şi binecuvântaţi prin venirea sa.
Când au aflat fraţii săi că Iosif fusese luat de caravană, au mers la aceştia
şi le-au spus că el era sclavul lor care fugise de la ei. Cei din caravană l-au
cumpărat pe un preţ de nimic. Şi l-au vândut ei pentru un preţ de nimic, pentru
câţiva dirhami, căci atât de puţin l-au preţuit ei! ~ Şi a zis acela din Egipt, care l-a
cumpărat, către muierea lui: „Cinsteşte şederea lui [printre noi]! S-ar putea să
ne fie de folos sau să-l luăm ca fiu!” Cel ce l-a cumpărat din Egipt era înaltul
dregător al Faraonului, cel ce se ocupa cu trezoreria.
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„Şi astfel i-am dat Noi lui Iosif stare temeinică pe acest pământ” – prin
oferirea unui adăpost în locuinţa acelui mare dregător, Allah i-a asigurat un sprijin
de neclintit. „pentru a-l învăţa pe el tâlcuirea vedeniilor.”, adică înţelegerea şi
interpretarea viselor. „Allah are putere să facă orice lucru dacă voieşte, dar cei
mai mulţi oameni nu ştiu.” Când doreşte să facă un lucru să se întâmple, Allah
creează mijloace pentru acesta şi apoi călăuzeşte oamenii spre acel lucru.
„Şi când a ajuns el la vârsta bărbăţiei, i-am dat Noi înţelepciune şi ştiinţă,
căci astfel îi răsplătim Noi pe cei care fac bine.” Acest verset ne spune cu
claritate că tot ce s-a întâmplat a fost înainte ca Iosif să ajungă la vârsta
înţelepciunii şi maturităţii, adică la vârsta de 40 de ani, după care Allah trimite
Revelaţia Sa profeţilor Săi.

Ademenirea lui Iosif

﴾ Şi a vrut să-l ademenească, împotriva voinţei lui, cea în a cărei casă se
afla şi a încuiat uşile şi i-a zis: “Vino încoace!” Însă el i-a răspuns: “Ferească
Allah! Stăpânul meu mi-a dat bun loc. Într-adevăr nelegiuiţii nu izbândesc!” ~
Avea ea poftă de el şi ar fi avut şi el poftă de ea, de n-ar fi văzut semnul
Domnului său. Astfel [am făcut Noi], ca să îndepărtăm răul şi fapta ruşinoasă de
el, căci el era unul dintre robii Noştri aleşi. ~ Şi au alergat amândoi spre uşă, iar
ea i-a rupt cămaşa la spate. Şi l-au găsit pe stăpânul ei lângă uşă şi i-a zis ea
[atunci]: „Care este pedeapsa pentru acela care voieşte familiei tale un rău, decât
temniţa sau osânda dureroasă?” ﴿
[Coran 12:23-25]

﴾ A zis: „Dar ea a vrut să mă ademenească, în pofida voinţei mele!” Însă
un martor din familia ei a mărturisit: „Dacă a fost ruptă cămaşa lui dinainte, atunci
ea a spus adevărul, iar el a fost dintre aceia care mint, ~ Însă dacă a fost ruptă
cămaşa lui la spate, atunci ea a minţit, iar el este dintre aceia care spun
adevărul”. ~ Şi când a văzut cămaşa lui că a fost ruptă la spate, a zis el: „Acesta
este un vicleşug de-al vostru, [femeilor], iar viclenia voastră este fără de margini!
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~ Iosif, uită de aceasta! Iar tu, [muiere], roagă-te de iertare pentru vina ta, căci tu
ai fost dintre cei păcătoşi!” ﴿
[Coran 12:26-29]
În aceste versete Allah ne-a dezvăluit modul în care soţia înaltului dregător
al Egiptului a încercat să-l ademenească pe Iosif, să-l facă să înfăptuiască un
lucru ce nu era demn de personalitatea şi poziţia sa. Ea era o femeie din clasa
de sus a societăţii, înstărită, soţie de mare dregător şi era tânără şi frumoasă.
S-a îmbrăcat cu cele mai frumoase veşminte ale sale, a încuiat uşa şi apoi l-a
poftit la ea. Era atrasă de el datorită faptului că Iosif era un tânăr chipeş şi avea o
înfăţişare aleasă. Cu toate acestea, el era profet, era un urmaş al profeţilor şi
astfel Domnul său l-a salvat să nu comită o astfel de nelegiuire şi l-a ocrotit de
ceea ce urzise femeia.
El face parte din acele şapte grupuri de persoane menţionate în Hadisul
de mai jos, în care Profetul a spus: „Allah va ocroti în Adăpostul Său şapte
oameni în Ziua Judecăţii când nu va exista alt adăpost în afară de Adăpostul
Său: pe cel ce a domnit cu dreptate, pe cel ce în singurătatea sa L-a pomenit pe
Allah cu ochii plini de lacrimi, pe cel al cărui suflet este întotdeauna în moschee
din momentul în care iese şi până când intră, pe cei doi oameni care au fost
prieteni de dragul lui Allah, au venit împreună din acest motiv şi au plecat
împreună tot din acest motiv, pe cel ce a dat de pomană în secret şi ceea ce a
dat cu mâna dreaptă nu este ştiut de mâna stângă, pe tânărul ce şi-a petrecut
viaţa întru slăvirea lui Allah, pe cel ce a fost ademenit de o femeie frumoasă şi
înstărită, însă a spus: «Mă tem de Allah!»” (convenit)
Soţia stăpânului său l-a ademenit pe Iosif la ea, însă el a zis: “Ferească
Allah! Stăpânul meu [referindu-se la soţul ei] mi-a dat bun loc”, el mi-a făcut mie
un bine şi m-a tratat cu onoare şi demnitate „Într-adevăr nelegiuiţii nu izbândesc!”
~ Avea ea poftă de el şi ar fi avut şi el poftă de ea, de n-ar fi văzut semnul
Domnului său.” [Coran 12:24]
Cele mai multe povestiri în această privinţă sunt luate din Biblie şi din
acest motiv nu ţinem cont de ele şi nici nu le menţionăm aici. Cu toate acestea,
importat în credinţa noastră este faptul că Allah l-a ocrotit de acel act nelegiuit şi
de amăgirea acelei femei. Şi de aceea a zis El: „Astfel [am făcut Noi], ca să
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îndepărtăm răul şi fapta ruşinoasă de el, căci el era unul dintre robii Noştri aleşi.”
„Şi au alergat amândoi spre uşă” – Iosif a alergat spre uşă, fugind de ea,
pentru a putea scăpa de acolo, însă ea l-a urmat. „Şi l-au găsit pe stăpânul ei
lângă uşă” şi deodată şi-a schimbat ea purtarea şi l-a acuzat în faţa soţului ei pe
Iosif: „Care este pedeapsa pentru acela care voieşte familiei tale un rău, decât
temniţa sau osânda dureroasă?” L-a acuzat pe Iosif, deşi ea era cea vinovată.
S-a arătat inocentă şi pură, de aceea a zis Iosif: „Dar ea a vrut să mă
ademenească în pofida voinţei mele!” A simţit că trebuie să dezvăluie adevărul
cât mai repede. „Însă un martor din familia ei a mărturisit:” Se spune că acesta
era un copil. Într-o altă versiune se spune că era prietenul soţului ei, iar în alte
relatări că era prietenul ei. Acesta a zis: „Dacă a fost ruptă cămaşa lui dinainte,
atunci ea a spus adevărul, iar el a fost dintre aceia care mint”, căci în acest caz
cel mai probabil este că el este cel ce a ademenit-o şi ea a rupt cămaşa lui
dinainte în timp ce opunea rezistenţă şi se apăra. „Însă dacă a fost ruptă cămaşa
lui la spate, atunci ea a minţit, iar el este dintre aceia care spun adevărul”, căci în
acest caz cel mai probabil este ca el să fi fugit de ea, însă ea l-a urmat şi l-a
apucat de partea din spate a cămăşii şi a rupt-o. „Şi când a văzut cămaşa lui că
a fost ruptă la spate, a zis el: „Acesta este un vicleşug de-al vostru, [femeilor], iar
viclenia voastră este fără de margini!” Soţul ei şi-a dat seama că acesta era un
plan urzit de ea, că ea era cea care-l amăgise şi îl acuzase apoi pe nedrept pe
Iosif.
Apoi soţul său a încercat să nu ia în seamă ceea ce s-a întâmplat şi a zis:
„Iosif, uită de aceasta!” Nu mai vorbi nimănui despre acest lucru, căci astfel de
treburi trebuie mai bine ascunse decât dezvăluite. Şi apoi i-a cerut ei să caute
iertare pentru păcatul comis şi să se căiască.
Cu toate că oamenii din Egipt slăveau idoli, ştiau că Cel ce iartă păcatele
şi pedepseşte pentru comiterea lor este Allah, Cel ce nu are pe nimeni egal. Şi
de aceea soţul ei i-a cerut să caute iertare la Allah şi a scuzat-o pentru multe
motive, căci nu şi-a putut ea stăpâni pasiunea la vederea unui tânăr atât de
chipeş şi de ales. Însă Iosif era o persoană inocentă, demnă, şi astfel a fost
salvat. Şi a zis el: „Iar tu, [muiere], roagă-te de iertare pentru vina ta, căci tu ai
fost dintre cei păcătoşi!”
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﴾ Şi apoi au zis unele muieri din cetate: „Soaţa lui Al-Aziz îl ademeneşte
pe băiatul ei, în pofida voinţei lui. A făcut-o să-şi piardă minţile iubirea pentru el!
Noi o vedem cu adevărat în rătăcire limpede”. ~ Şi când a aflat ea de clevetirea
lor, a trimis ea la ele, le-a pregătit rezemătoare şi a dat fiecăreia dintre ele câte
un cuţit. Şi atunci a zis: „Ieşi afară la ele, [Iosif]!” Iar când l-au văzut, s-au
minunat de el peste măsură şi şi-au tăiat mâinile, în vreme ce ziceau: „Allah să
ne ferească! Acesta nu este om! Acesta este un înger nobil!” ﴿
[Coran 12:30,31]

﴾ A zis ea: „Priviţi-l pe acela pentru care voi m-aţi clevetit! Am încercat să-l
ademenesc în pofida voii lui, însă el s-a împotrivit, [rezistând ispitei]. Iar de nu va
face ce-i poruncesc, să fie întemniţat şi să fie printre cei umiliţi!” ~ Atunci a zis:
„Doamne! Temniţa îmi este mai dragă decât aceea la ce mă cheamă ele. Şi dacă
nu vei depărta de la mine vicleşugul lor, voi simţi dorinţă pentru ele şi voi fi astfel
printre cei proşti“. ~ Şi Domnul i-a răspuns şi a depărtat viclenia lor de la el. El
doară este Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor! ﴿
[Coran 12:32-34]
În versetele de mai sus, Allah Atotputernicul a dezvăluit reacţiile femeilor
înstărite din Egipt cu privire la soţia înaltului dregător. Acestea au criticat-o şi
şi-au arătat dispreţul, gândindu-se că l-a putut îndrăgi pe propriul ei sclav. Lucrul
acesta nu era demn de poziţia lor şi astfel au zis: „Noi o vedem cu adevărat în
rătăcire limpede”.
„Şi când a aflat ea de clevetirea lor” A aflat că acestea cleveteau pe
seama faptei sale care nu era demnă de poziţia lor în societate. Când a auzit
cleveteala lor, a dorit să le arate că acesta era un altfel de sclav şi nu era ca
aceia pe care îi ştiau sau îi avuseseră pentru ele. La vremea cinei, le-a invitat pe
toate la ea şi a pregătit un ospăţ mare. Le-a oferit şi un desert care nu se putea
mânca decât tăind felii cu cuţitul, astfel că a dat fiecăreia câte un cuţit cu care să
se servească. De asemenea, pentru această ocazie, l-a îmbrăcat pe Iosif într-un
veşmânt minunat care nu făcea decât să-i sublinieze graţia. La acea vreme, Iosif

212

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

era în floarea tinereţii. Ea i-a cerut să se arate lor şi aşa a făcut.
„Iar când l-au văzut, s-au minunat de el peste măsură” Când l-au văzut,
l-au găsit încântător şi au fost cuprinse de înfiorare. Nu se gândiseră niciodată că
o fiinţă poate fi atât de chipeşă şi au fost atât de pătrunse de acest sentiment,
încât s-au pierdut cu firea. Au început să-şi taie mâinile cu cuţitele fără a simţi
vreo durere şi au zis: „Allah să ne ferească! Acesta nu este om! Acesta este un
înger nobil!”
În Hadisul în care se vorbeşte despre călătoria pe care a făcut-o în
noaptea „Înălţării spre sferele cereşti”, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Apoi am trecut pe lângă Iosif şi lui îi fusese dăruită jumătate
din frumuseţe.” Suhaili şi alţi învăţaţi au spus: „Se referă la faptul că lui Iosif îi
fusese dăruită doar o jumătate din frumuseţea exterioară ce-i fusese dată lui
Adam. Allah îl crease pe Adam cu Mâna Sa, suflase asupra lui din duhul Său şi
astfel era de o frumuseţe şi o graţie neînchipuite. Şi din acest motiv atunci când
oamenii intră în Paradis, vor intra având înălţimea şi frumuseţea lui Adam. Iosif a
avut jumătate din graţia lui Adam şi între aceste două idealuri de frumuseţe nu se
mai află nimeni. Aşa cum nimeni nu se va asemăna mai mult cu Eva în afară de
Sara, soţia profetului Avraam.”
Ibn Mas’ud a zis: „Chipul lui Iosif era ca o lumină strălucitoare, nici o
femeie nu venea cu vreo cerere la el fără a-şi acoperi chipul.” Alţii au spus: „De
cele mai multe ori, Iosif îşi acoperea chipul pentru ca oamenii să nu-l vadă. De
aceea şi-au tăiat femeile mâinile şi s-au minunat de el, deoarece nu-şi acoperise
faţa.”
Ea a zis: „Priviţi-l pe acela pentru care voi m-aţi clevetit!” Şi l-a lăudat că
şi-a păstrat puritatea, zicând: „Am încercat să-l ademenesc în pofida voii lui, însă
el s-a împotrivit, [rezistând ispitei].” şi l-am lăsat până acum, căci „... de nu va
face ce-i poruncesc, să fie întemniţat şi să fie printre cei umiliţi!”
Celelalte femei s-au aşteptat ca el să asculte şi să se supună dorinţei
stăpânei lui. Însă el nu a dorit, a respins categoric acest lucru şi s-a rugat la
Allah, Stăpânul lumilor. „Doamne! Temniţa îmi este mai dragă decât aceea la ce
mă cheamă ele. Şi dacă nu vei depărta de la mine vicleşugul lor, voi simţi dorinţă
pentru ele şi voi fi astfel printre cei proşti“. Şi dacă nu mă iei sub pavăza Ta, mă
voi simţi poate tentat să cedez chemării lor. Căci eu sunt doar o făptură slabă şi
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neînsemnată. Nu am puterea de a-mi face bine sau rău doar dacă aşa e Voia Ta,
aşa că Doamne salvează-mă. „Şi Domnul i-a răspuns şi a depărtat viclenia lor de
la el. El doară este Cel care Aude Totul [şi] Atoateştiutor!”

Iosif în temniţă
Allah a grăit:

﴾ Apoi li s-a năzărit lor, după ce au văzut semnele, să-l întemniţeze până
la un timp. ~ Şi au intrat împreună cu el în temniţă doi tineri. Şi a zis unul dintre
ei: “Eu m-am văzut storcând [struguri pentru] vin”. Iar celălalt a zis: “Iar eu m-am
văzut purtând pe cap pâine, din care mâncau păsările. Vesteşte-ne nouă
tâlcuirea acestora, căci te vedem pe tine dintre binefăcători!” ~ A zis: „Nici nu vă
va sosi mâncarea cu care voi sunteţi hrăniţi, că eu vă voi şi vesti tâlcuirea,
înainte ca ea să vă vină. Aceasta [face parte] din ceea ce m-a învăţat Domnul
meu. Eu am părăsit religia unui neam ce nu crede în Allah şi care tăgăduieşte
Viaţa de Apoi. ﴿
[Coran 12:35-37]

﴾ Şi eu am urmat religia strămoşilor mei Avraam, Isaac şi Iacob. Nu se
cuvine să-I alăturăm lui Allah nimic! Aceasta este din harul lui Allah asupra
noastră şi asupra [tuturor] oamenilor, însă cei mai mulţi dintre oameni nu aduc
mulţumire. ~ O, voi, tovarăşi ai mei de temniţă! Oare domnii risipiţi sunt mai buni
sau Allah Cel Unic, Stăpânul Atotputernic? ~ Nu adoraţi afară de El decât nişte
nume pe care le-aţi născocit voi şi părinţii voştri şi cărora Allah nu le-a pogorât
nici o dovadă! Judecata nu este decât la Allah! El v-a poruncit să nu-L adoraţi
decât pe El! Aceasta este religia cea dreaptă, însă cei mai mulţi oameni nu
ştiu. ﴿
[Coran 12:38:40]
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﴾ „O, voi, tovarăşi ai mei de temniţă! Unul dintre voi va da stăpânului său
să bea vin. Cât despre celălalt, el va fi răstignit, iar păsările vor mânca din capul
lui. S-a hotărât treaba asupra căreia voi îmi cereţi sfat!” ﴿
[Coran 12:41]
În versetele de mai sus, Allah vorbeşte despre Aziz (înaltul dregător al
Egiptului) şi despre soţia acestuia. Ni se dezvăluie că după ce au stabilit
nevinovăţia lui Iosif au ajuns la concluzia că totuşi ar trebui întemniţat o vreme,
pentru ca oamenii să nu mai clevetească pe seama lor şi ea să fie departe de el.
Au încercat să arate că Iosif era cel care încercase să o amăgească şi din acest
motiv a fost el întemniţat; dar l-au întemniţat fără dreptate. Aşa a poruncit însă
Allah. El a vrut să-l păzească de răutăţile lor şi acela era cel mai bun loc unde
putea fi la adăpost.
„Şi au intrat împreună cu el în temniţă doi tineri.” Se spune că unul dintre
aceştia era paharnicul regelui, anume Banua, iar celălalt era pitarul său, pe nume
Mijlath. Ambii fuseseră acuzaţi de comiterea unei ofense şi fuseseră închişi.
Când l-au văzut pe Iosif în închisoare, au fost impresionaţi de comportamentul şi
de caracterul lui drept, de faptele sale şi de rugăciunile pe care le făcea. Ambii
au avut vise şi au dorit să cunoască interpretarea lor.
Exegeţii spun: „Şi au visat ei în aceeaşi noapte. Paharnicul a visat că erau
trei viţe de vie pline de struguri. A cules strugurii, i-a stors în paharul regelui şi
apoi i-a dat regelui paharul ca să bea. Pitarul a visat că avea pe cap trei panere
cu pâine, iar păsările cerului ciuguleau din cel de deasupra.”
I-au povestit lui Iosif ceea ce visaseră şi l-au rugat să le spună tălmăcirea
lor, zicându-i: „căci te vedem pe tine dintre binefăcători!” Şi Iosif i-a vestit că ştia
care este tâlcuirea viselor: „Nici nu vă va sosi mâncarea cu care voi sunteţi
hrăniţi, că eu vă voi şi vesti tâlcuirea, înainte ca ea să vă vină.”, adică, aşa cum
au spus unii învăţaţi, a spus: „Orice vis veţi avea, îl pot tălmăci înainte ca el să se
întâmple şi ceea ce vă voi spune se va adeveri.” Alţii spun că s-a referit la faptul
că poate să-i vestească, mai înainte de a veni vremea mesei, despre ceea ce vor
mânca, spunându-le dacă hrana va fi dulce sau amară. Aşa cum profetul Iisus –
Pacea fie asupra lui – a spus: „Eu vă voi vesti ceea ce mâncaţi şi ceea ce
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păstraţi în casele voastre.” [3:49]
Iosif le-a spus: „Aceasta vine din ceea ce Allah m-a învăţat, căci eu cred în
El, nu-i fac Lui asociaţi şi urmez calea dreaptă a nobililor mei părinţi Iacob, Isaac
şi Avraam.”
Iosif i-a chemat apoi să-L slăvească pe Allah Unicul şi să nu mai venereze
idoli. Le-a explicat că idolii lor nu deţin nici un fel de putere sau autoritate şi sunt
doar nişte false percepţii ale divinităţii. „O, voi, tovarăşi ai mei de temniţă! Oare
domnii risipiţi sunt mai buni sau Allah Cel Unic, Stăpânul Atotputernic? ~ Nu
adoraţi afară de El decât nişte nume pe care le-aţi născocit voi şi părinţii voştri şi
cărora Allah nu le‑a pogorât nici o dovadă! Judecata nu este decât la Allah! El
v-a poruncit să nu-L adoraţi decât pe El! Aceasta este religia cea dreaptă, însă
cei mai mulţi oameni nu ştiu.” Aceasta era calea cea dreaptă şi slăvirea cea
adevărată, însă cei mai mulţi nu găsesc această călăuzire, cu toate că ea este
evidentă înaintea lor.
Iosif i-a chemat la timpul potrivit cu deosebită înţelepciune, căci aceştia îl
admirau şi îl preţuiau, fiind pregătiţi să asculte şi să accepte tot ceea ce le
spunea el. Şi a profitat de ocazie pentru a le spune mai întâi ceea ce era mai
important pentru ei, şi nu ceea ce-l întrebaseră. După ce şi-a împlinit datoria de
a-I chema la calea lui Allah, le-a tălmăcit visele, spunând: „O, voi, tovarăşi ai mei
de temniţă! Unul dintre voi va da stăpânului său să bea vin”. Aceasta era
tălmăcirea visului paharnicului. „Cât despre celălalt, el va fi răstignit, iar păsările
vor mânca din capul lui.” Aceasta era interpretarea visului pitarului. „S-a hotărât
treaba asupra căreia voi îmi cereţi sfat!”, adică tocmai v-am tălmăcit ceea ce fără
urmă de îndoială se va întâmpla.

﴾ Şi a zis el apoi către acela dintre ei despre care credea că va fi slobozit:
„Pomeneşte şi de mine stăpânului tău!” Dar Şeitan l-a făcut să uite să-i
amintească stăpânului său şi el a rămas în temniţă câţiva ani. ﴿
[Coran 12:42]
Iosif i-a spus aceluia despre care credea că va fi liber, şi anume
paharnicului: „Pomeneşte şi de mine stăpânului tău!” Pomeneşte de mine regelui
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şi spune-i că am fost întemniţat fără a avea vreo vină. „Dar Şeitan l-a făcut să
uite să-i amintească stăpânului său...” Mujahid şi alţii susţin că Satana l-a făcut
pe cel eliberat să uite ceea ce-l rugase Iosif.
„...şi el a rămas în temniţă câţiva ani.” În varianta originală din limba arabă,
cuvântul pentru „câţiva” este „Bid’a”, care este folosit pentru numere cuprinse
între trei şi nouă. Se spune de asemenea că este folosit pentru orice număr
cuprins între unu şi nouă.

Visul Faraonului

﴾ Şi a zis regele: „Am văzut şapte vaci grase, pe care le mâncau şapte
costelive şi şapte spice verzi şi altele [şapte] uscate. O, voi, dregători ai mei!
Daţi-mi mie sfat asupra vedeniei mele, dacă voi ştiţi să tâlcuiţi vedenia!” ~ Şi i-au
răspuns ei: „Vise învălmăşite! Iar noi în tâlcuirea viselor nu suntem pricepuţi!” ~
Şi a zis acela care fusese slobozit dintre cei doi şi şi-a adus aminte după o
vreme: „Eu vă voi vesti tâlcuirea acestora! Deci trimiteţi-mă!” ﴿
[Coran 12:43-45]

﴾ „O, Iosif, iubitorule de adevăr! Tălmăceşte-ne nouă despre şapte vaci
grase, pe care le mănâncă şapte costelive, şi despre şapte spice verzi şi alte
[şapte] uscate, ca să mă întorc la oameni, pentru ca ei să ştie!” ~ Şi a zis: „O să
semănaţi şapte ani, unul după altul, cu hărnicie, dar ceea ce seceraţi să lăsaţi în
spice, afară de puţin din care o să mâncaţi! ~ Apoi vor veni, după aceea, şapte
[ani] aspri, în care vor mânca ceea ce aţi strâns pentru ei mai înainte, afară de
puţin pe care îl veţi păstra. ~ Apoi va veni, după aceea, un an în care oamenii vor
avea parte de ploaie îmbelşugată şi în care vor stoarce”. ﴿
[Coran 12:46-49]
Visul Faraonului a reprezentat principalul motiv pentru care a fost scos din
temniţă cu onoruri depline şi demnitate.
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În Biblie se spune despre acest vis: „...a visat şi Faraon un vis. Se făcea
că stătea lângă un râu ~ Şi iată că au ieşit din râu şapte vaci, frumoase la
înfăţişare şi grase la trup, şi păşteau pe mal. ~ Iar după ele au ieşit alte şapte
vaci, urâte la chip şi slabe la trup, şi au stat pe malul râului lângă celelalte vaci; ~
Şi vacile cele urâte şi slabe la trup au mâncat pe cele şapte vaci frumoase la chip
şi grase la trup; şi s-a trezit Faraon. ~ Apoi iar a adormit şi a mai visat un vis: iată
se ridicau dintr-o tulpină de grâu şapte spice frumoase şi pline; ~ Şi după ele au
ieşit alte şapte spice subţiri, seci şi pălite de vântul de răsărit. ~ Şi cele şapte
spice seci şi pălite au mâncat pe cele şapte spice grase şi pline. Şi s-a trezit
Faraon şi a înţeles că era vis. ~ Iar dimineaţa s-a tulburat duhul lui
Faraon...” (Biblia, „Facerea” [41:1-8])
Faraonul a povestit visul ce-l avusese înţelepţilor şi dregătorilor săi, însă
nu a găsit pe nimeni care să i-l tălmăcească. Cu toţii au spus că sunt doar nişte
„vise învălmăşite!” Şi astfel de vise nu au tălmăcire. Însă au spus de asemenea
că nu se pricep la interpretarea viselor: „Iar noi în tâlcuirea viselor nu suntem
pricepuţi!”
Atunci cel ce fusese eliberat, şi anume paharnicul, şi-a adus aminte de
Iosif şi de rugămintea sa – pe care o uitase – de a-i pomeni Faraonului despre el.
A fost însă Voia lui Alah să uite el acest lucru. Când a auzit visul pe care-l
avusese Faraonul şi a aflat că nimeni nu putea să-l tălmăcească, şi-a amintit de
Iosif. „Şi a zis acela care fusese slobozit dintre cei doi şi şi-a adus aminte după o
vreme”
El a zis: „Eu vă voi vesti tâlcuirea acestora! Deci trimiteţi-mă!” ~ „O, Iosif,
iubitorule de adevăr! Tălmăceşte-ne nouă despre şapte vaci grase, pe care le
mănâncă şapte costelive, şi despre şapte spice verzi şi alte [şapte] uscate, ca să
mă întorc la oameni, pentru ca ei să ştie!” Iosif i-a dezvăluit de îndată
interpretarea viselor din ceea ce-l învăţase Allah. A spus că vor veni şapte ani de
belşug, urmaţi apoi de şapte ani de foamete şi sărăcie. „Apoi va veni, după
aceea, un an în care oamenii vor avea parte de ploaie îmbelşugată şi în care vor
stoarce”. Se vor strânge recolte bogate, va fi ploaie deasă şi hrană îmbelşugată
şi se vor culege măsline şi alte roade.
Şi i-a tălmăcit el visele şi i-a spus ce era de făcut. I-a spus ce paşi să
urmeze atât în perioada îmbelşugată, cât şi în cea în care va domni foametea.
Le-a spus că ar trebui să depoziteze toate grânele obţinute în cei şapte ani de
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belşug, în afară de ceea ce consumau pentru ei. De asemenea i-a învăţat ca în
cei şapte ani de foamete să nu sădească multe grâne, căci acestea mai mult ca
sigur nu vor răsări din lipsă de ploaie; aşadar să nu facă risipă de grâne.
Tălmăcirea viselor a dezvăluit înţelepciunea cu care Allah îl înzestrase.

Nevinovăţia lui Iosif

﴾ Şi a zis regele: „Aduceţi-l la mine!” Şi când a venit solul la el, i-a zis:
„Întoarce-te la stăpânul tău şi întreabă-l: Ce-au avut muierile care şi-au tăiat
mâinile? Domnul meu este Bineştiutor al vicleniei lor!” ~ Şi [le-]a zis lor: “Care a
fost pricina ce v-a împins pe voi să încercaţi să-l ispitiţi pe Iosif?” Au răspuns
[ele]: „Allah să ne ferească! Noi nu ştim nimic rău despre el!” Şi a zis muierea lui
Al-Aziz: „Acum adevărul este limpede! Eu am încercat să-l ispitesc, în pofida voii
lui, însă el întotdeauna a spus adevărul! ~ Aceasta, ca să ştie că eu nu l-am
hainit în absenţă, şi că Allah nu călăuzeşte viclenia celor haini! ~ Eu nu mă
dezvinovăţesc pe mine, căci sufletul este înclinat către rău, afară de cel pe care îl
păzeşte Domnul meu prin îndurarea Lui, căci Domnul meu este Iertător şi
Îndurător!” ﴿
[Coran 12:50-53]
Când a văzut înţelepciunea lui Iosif, regele a poruncit să fie adus înaintea
sa şi să fie inclus în cercul de seamă al curţii. Când solul a venit cu această
poruncă, Iosif a preferat să nu iasă din temniţă până ce oamenii nu vor afla că a
fost închis pe nedrept, fără a fi vinovat de vreo crimă. Să afle că nu era vinovat
de nelegiuirea de care-l acuzaseră. „Întoarce-te la stăpânul tău (referindu-se la
Faraon) şi întreabă-l: Ce-au avut muierile care şi-au tăiat mâinile? Domnul meu
este Bineştiutor al vicleniei lor!” Se spune că aceasta înseamnă: „Domnul meu
ştie că nu sunt vinovat de nelegiuirea de care am fost acuzat. Du-te aşadar şi
spune-i regelui să le întrebe pe acele femei de am rezistat sau nu la amăgirile şi
la viclenia lor de a mă face să comit un lucru lipsit de decenţă şi judecată?”
Şi când au fost întrebate despre comportamentul lor, femeile şi-au
mărturisit gândurile nelegiuite, destăinuind că Iosif a opus rezistenţă şi a spus
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adevărul. Au zis ele: „Allah să ne ferească! Noi nu ştim nimic rău despre el!”
Atunci a vorbit soţia înaltului dregător astfel: „Acum adevărul este limpede!
Eu am încercat să-l ispitesc, în pofida voii lui, însă el întotdeauna a spus
adevărul!” Ceea ce pretinde el este adevărat, nu a încercat niciodată să mă
ademenească şi a fost întemniţat pe nedrept.
„Aceasta, ca să ştie că eu nu l-am hainit în absenţă, şi că Allah nu
călăuzeşte viclenia celor haini!” Se spune că aşa a grăit Iosif, însemnând că: „Am
dorit această mărturisire pentru ca soţul ei să ştie că nu l-am trădat în absenţa
sa.” Într-o altă versiune se spune că acest lucru a fost zis de soţia înaltului
dregător (Al-Aziz), însemnând: „Am mărturisit această întâmplare pentru ca soţul
meu să ştie că nu l-am trădat în absenţa sa. A fost numai o încercare de
seducţie, neurmată de vreun act lipsit de cuviinţă.” Această părere este preferată
de cei mai mulţi dintre învăţaţi, în timp ce Ibn Jarir a menţionat numai prima
variantă.

Iosif, dregător în Egipt

﴾ Şi regele a zis: „Aduceţi-mi-l, căci voiesc să-l păstrez lângă mine!” Şi
când a vorbit cu el, i-a zis: „De astăzi tu eşti pentru noi cu putere şi de încredere!”
~ A zis: „Pune-mă pe mine peste hambarele ţării, căci eu voi fi bun păzitor şi
priceput!” ~ Astfel i-am dat Noi putere lui Iosif pe pământ şi i-am îngăduit să se
aşeze în el acolo unde voieşte. Noi îl cuprindem cu îndurarea Noastră pe cel
care voim şi nu lăsăm să se piardă răsplata binefăcătorilor. ~ Iar răsplata din
Lumea de Apoi este chiar şi mai bună pentru aceia care cred şi sunt cu frică. ﴿
[Coran 12:54-57]
Când Faraonului îi era clar că Iosif era nevinovat, a zis: „Aduceţi-mi-l, căci
voiesc să-l păstrez lângă mine!” Voiesc să-l includ în cercul de seamă al curţii,
să-i acord lui un loc bun şi nobil. Iosif a fost adus şi Faraonul a discutat cu el
unele probleme şi a fost impresionat, spunând: „De astăzi tu eşti pentru noi cu
putere şi de încredere!”
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A zis: „Pune-mă pe mine peste hambarele ţării, căci eu voi fi bun păzitor şi
priceput!” Iosif a cerut să i se încredinţeze hambarele ţării, de vreme de era
aşteptată o perioadă grea de foamete şi sărăcie, timp de şapte ani. A dorit să
aibă grijă de oamenii acelei vremi. Iosif s-a descris ca fiind priceput în treburile ce
ţin de administraţie. Acest verset ne arată clar că o persoană care ştie despre
sine că este competentă şi de încredere trebuie să caute să deţină control şi
putere.
În Biblie se spune: „Apoi Faraon a zis lui Iosif: „Iată, eu te pun astăzi peste
tot pământul Egiptului.” ~ Şi şi-a scos Faraon inelul din degetul său şi l-a pus în
degetul ui Iosif, l-a îmbrăcat cu haina de vizon şi i-a pus lanţ de aur împrejurul
gâtului lui. ~ Apoi a poruncit să fie purtat în a doua trăsură şi să strige înaintea
lui: „Cădeţi în genunchi!” Şi aşa a fost pus Iosif peste tot pământul Egiptului. ~ Şi
a zis iarăşi faraon către Iosif: „Eu sunt Faraon! Dar fără ştirea ta, nimeni nu are
să-şi mişte nici mâna sa, nici piciorul său, în tot pământul Egiptului”.” (Biblie,
„Facerea” [41:41-44])
La acea vreme, Iosif avea 30 de ani, iar Faraonul i-a dat-o de soţie pe
Asineta, fiica lui Poti-Fera, mare preot în On (cunoscut şi ca Iliopolis).
Se spune că atunci când înaltul dregător a murit, Faraonul l-a căsătorit cu
soţia acestuia, Zuleka, şi aceasta s-a dovedit a fi fecioară, căci soţul ei fusese
bolnav (impotent) şi nu îşi putuse îndeplini obligaţiile matrimoniale. Aceasta a dat
naştere la doi dintre fiii lui, şi anume lui Manase şi lui Efraim. Iosif şi-a consolidat
puterea în Egipt, a domnit cu dreptate şi tot poporul l-a iubit.
Allah a zis: „Astfel i-am dat Noi putere lui Iosif pe pământ şi i-am îngăduit
să se aşeze în el acolo unde voieşte.” După ce a ieşit din temniţă, a devenit
conducătorul ţinutului Egiptului. Oriîncotro se îndrepta era întâmpinat cu onoruri
şi preţuire. „Noi îl cuprindem cu îndurarea Noastră pe cel care voim şi nu lăsăm
să se piardă răsplata binefăcătorilor. ~ Iar răsplata din Lumea de Apoi este chiar
şi mai bună pentru aceia care cred şi sunt cu frică.”
Într-o altă versiune se spune că abia după ce Qitfir, soţul Zulekei, a murit,
regele l-a numit pe Iosif în locul său şi i-a dat-o de soţie pe Zuleka.
Ibn Ishaq a spus că regele Ualid bin Raiian s-a convertit la islam, datorită
lui Iosif.
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Fraţii lui Iosif în Egipt

﴾ Şi au venit fraţii lui Iosif şi au intrat la el. El i-a cunoscut, însă ei nu l-au
mai cunoscut. ~ Şi după ce i-a pregătit pe ei cu proviziile lor, a zis: „Aduceţi-mi pe
un frate al vostru de la tatăl vostru! Nu vedeţi voi că eu dau măsură plină şi că eu
sunt cel mai bun primitor de oaspeţi? ~ Iar de nu mi-l veţi aduce, nu veţi mai
avea măsură la mine şi nu vă veţi mai apropia de mine!” ~ Au zis ei: „Vom
încerca să-l convingem pe tatăl lui. Noi o vom face!” ~ A zis slujitorilor săi:
„Puneţi marfa lor înapoi, în sacii lor de pe cămile! Poate că ei o s-o recunoască,
atunci când se vor întoarce la familia lor, şi poate că ei vor reveni!” ﴿
[Coran 12:58-62]
Când foametea a început să se facă simţită, fraţii lui Iosif, în căutare de
hrană, au călătorit până în Egipt. La acea vreme, Iosif era deja căpetenie peste
ţara Egiptului. Când au ajuns la el, Iosif i-a recunoscut, încă aceştia nu şi-au dat
seama că era fratele lor. Şi asta din cauză că nu le trecea nici un moment prin
gând că Iosif va deveni conducător şi va avea o poziţie atât de măreaţă.
Totuşi, „...după ce i-a pregătit pe ei cu proviziile lor”, a zis: „Aduceţi-mi pe
un frate al vostru de la tatăl vostru!” A spus acestea, interesându-se deja de
familia şi de numărul lor. Ei i-au spus că erau doisprezece fraţi, unul dintre ei
dispăruse, iar celălalt frate rămăsese acasă. Şi Iosif le-a cerut să-l aducă şi pe
acesta când vor veni a doua oară pentru hrană.
El a zis: „Nu vedeţi voi că eu dau măsură plină şi că eu sunt cel mai bun
primitor de oaspeţi? ~ Iar de nu mi-l veţi aduce, nu veţi mai avea măsură la mine
şi nu vă veţi mai apropia de mine!” Iosif a încercat să-i convingă prin două
moduri: a accentuat faptul că le fusese o gazdă bună, că avusese în mod
deosebit grijă de ei, dar i-a şi ameninţat că de nu-l vor aduce pe fratele lor a doua
oară nu vor mai primi hrană şi nici nu vor mai fi trataţi cu respect aşa cum se
întâmplase de data aceasta.
Şi au promis ei că vor face tot posibilul să-i îndeplinească dorinţa,
aducându-l în anul următor şi pe fratele lor, şi au zis: „Vom încerca să-l
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convingem pe tatăl lui. Noi o vom face!”
Iosif a poruncit apoi slujitorilor săi să le pună în mare taină marfa (adică
banii) pe care o aduseseră cu ei înapoi în sacii plini de provizii aflaţi pe cămile.
Există mai multe explicaţii ale gestului său. Unii au spus că s-a temut că aceştia
nu vor mai avea suficienţi bani în anul următor pentru a se întoarce, astfel că le-a
înapoiat „marfa”. Alţii sunt de părere că nu i s-a părut firesc să primească de la
fraţii săi bani în schimbul proviziilor. A treia variantă susţine faptul că şi-a dorit ca
aceştia să se întoarcă, aşadar chiar de vor avea suficientă hrană şi nu vor dori să
vină, se vor întoarce probabil pentru a restitui banii.

Beniamin îl întâlneşte pe Iosif

﴾ Şi când s-au întors la tatăl lor, au zis ei: „O, tată al nostru! Ne-a fost nouă
oprită măsura. Aşadar, trimite-l împreună cu noi pe fratele nostru ca să căpătăm
măsura şi noi îl vom păzi pe el!” ~ Dar el a zis: „Să vi-l încredinţez aşa cum vi
l-am încredinţat pe fratele lui mai înainte? Allah este mai bun Păzitor şi El este
cel mai Îndurător dintre îndurători!” ~ Şi când au desfăcut sarcinile lor, au aflat că
marfa lor le-a fost dată înapoi. Şi-au zis ei atunci: „O, tată al nostru! Ce să mai
dorim noi [mai mult]? Iată că marfa noastră ne-a fost dată înapoi. Astfel vom
procura noi provizii pentru familia noastră şi-l vom păzi pe fratele nostru şi vom
adăuga noi o încărcătură de cămilă şi aceasta este o măsură uşoară!” ﴿
[Coran 12:63-65]

﴾ A zis el: „Nu-l voi trimite împreună cu voi până ce nu veţi face învoială cu
mine înaintea lui Allah să mi-l aduceţi înapoi, afară de situaţia că voi aţi fi
înconjuraţi!” Şi când au făcut legământul, a zis el: “Allah este Chezaş pentru
ceea ce vorbim!” ~ Şi a mai zis el: „O, fiii mei! Nu intraţi pe o singură poartă, ci
intraţi pe porţi diferite! Eu nu vă pot fi de nici un folos împotriva lui Allah.
Hotărârea nu este decât la Allah! Eu în El mă încred şi în El să se încreadă aceia
care se încred!” ~ Şi când au intrat aşa cum le-a poruncit tatăl lor, nu le-a fost
aceasta de nici un folos împotriva [hotărârii] lui Allah. N-a fost decât că s-a
împlinit o dorinţă din sufletul lui Iacob. El avea înţelepciunea din ceea ce l-am
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învăţat Noi, dar cei mai mulţi oameni nu ştiu. ﴿
[Coran 12:66-68]
Ce s-a întâmplat atunci când au ajuns acasă şi s-au întâlnit cu părintele
lor? Versetele de mai înainte ne înfăţişează acele evenimente. I-au spus tatălui
lor că vor fi privaţi de provizii anul următor de nu-l vor duce pe fratele lor,
Beniamin, cu ei în Egipt. De nu-l vor lua cu ei, nu va mai avea nici un rost să se
ducă acolo. Şi când au desfăcut sarcinile lor, au aflat că marfa lor le-a fost dată
înapoi. Şi-au zis ei atunci: „O, tată al nostru! Ce să mai dorim noi [mai mult]?”
Avem şi provizii şi ne-au fost restituiţi şi banii pe care i-am plătit pentru acestea.
Nu vedem nici un motiv pentru care să nu ne întoarcem acolo alături de fratele
nostru. „Iată că marfa noastră ne-a fost dată înapoi. Astfel vom procura noi
provizii pentru familia noastră şi-l vom păzi pe fratele nostru şi vom adăuga noi o
încărcătură de cămilă şi aceasta este o măsură uşoară!”
După ce Iosif dispăruse, Iacob nu-l mai lăsase niciodată pe Beniamin să
plece alături de fraţii lui. În el îl vedea pe Iosif şi se consola astfel de dispariţia lui.
Acesta devenise mult mai drag lui şi de aceea a zis: „Nu-l voi trimite împreună cu
voi până ce nu veţi face învoială cu mine înaintea lui Allah să mi-l aduceţi înapoi,
afară de situaţia că voi aţi fi înconjuraţi!” Numai de veţi fi atacaţi şi nu veţi mai
avea cale de scăpare, numai în acest caz nu veţi fi învinuiţi. „Şi când au făcut
legământul, a zis el: “Allah este Chezaş pentru ceea ce vorbim!”
Iacob a făcut legământ cu fiii săi. Era foarte neliniştit în privinţa fiului său.
Cu toate acestea, nici o măsură de precauţie nu se poate interpune vreodată în
faţa unui lucru predestinat [să se întâmple]. Dacă nu ar fi fost acea lipsă mare de
provizii, nu l-ar fi lăsat să se ducă cu fraţii săi. Cu toate acestea, numai Allah
hotărăşte şi conduce, şi El face ceea ce Voieşte.
Şi Iacob le-a cerut fiilor săi să nu intre în Egipt printr-o singură poartă, ci să
se împartă în grupuri şi să intre prin mai multe locuri. De ce a făcut acest lucru?
Exegeţii au în acest sens mai multe explicaţii. Se spune că fiii lui Iacob erau
chipeşi şi acesta le-a cerut să caute mai multe intrări ca să scape de ochii care
deoache. Într-o altă opinie se spune că a dorit ca ei să întrebe de Iosif şi să
poate strânge astfel veşti referitoare la el. Prima părere pare mai temeinică,
deoarece în verset se spune: „Eu nu vă pot fi de nici un folos împotriva lui Allah.”
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﴾ Şi când au intrat aşa cum le-a poruncit tatăl lor, nu le-a fost aceasta de
nici un folos împotriva [hotărârii] lui Allah. N-a fost decât că s-a împlinit o dorinţă
din sufletul lui Iacob. El avea înţelepciunea din ceea ce l-am învăţat Noi, dar cei
mai mulţi oameni nu ştiu. ﴿
[Coran 12:68]
În Biblie se spune că Iacob a trimis unele daruri înaltului dregător, adică lui
Iosif, şi anume: fistic şi migdale, tămâie şi smirnă, puţin balsam şi puţină miere.
De asemenea au luat o cantitate dublă de argint cu ei, pentru a-l putea restitui pe
cel ce a fost pus înapoi în sacii lor. („Facerea”, capitolul 43)

﴾ Când au intrat ei la Iosif, l-a luat [acesta] pe fratele său lângă el şi i-a zis:
„Eu sunt fratele tău. Nu fi îngrijorat pentru ceea ce au făcut ei!” ~ Când le-a
pregătit proviziile lor, a pus el cupa în sacul de pe cămila fratelui său. Apoi un
vestitor a strigat: „O, voi călătorilor! Voi sunteţi nişte hoţi!” ~ Au zis, întorcându-se
la ei: „Ce vă lipseşte?” ~ Au răspuns: „Ne lipseşte măsura regelui! Iar acela care
o va aduce, va primi [încă] o sarcină de cămilă. Şi eu îi sunt chezaş!” ﴿
[Coran 12:69-72]

﴾ Au zis: „Pe Allah, voi ştiţi că n-am venit să facem stricăciune în ţară şi nu
suntem hoţi!” ~ Au răspuns: "Şi care să fie pedeapsa lui, dacă voi sunteţi
mincinoşi?” ~ Au zis: „Pedeapsa lui, a aceluia în ai cărui saci va fi găsită, este că
el însuşi va fi răsplată. Astfel îi pedepsim noi pe cei nelegiuiţi!” ~ Şi a început cu
sacii lor înainte de sacul fratelui său. Apoi a scos-o din sacul fratelui său. Astfel
am plănuit Noi vicleşugul pentru Iosif. El nu ar fi putut să-l ia pe fratele său, după
religia regelui, decât cu voia lui Allah. Noi îi ridicăm câteva trepte pe cei pe care
voim şi peste oricine are ştiinţă, este cineva mai ştiutor. ﴿
[Coran 12:73-76]

225

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

﴾ Au zis: „Dacă el a furat, a mai furat şi un frate al lui mai înainte”. Însă
Iosif a ţinut aceasta ascunsă în sufletul său şi nu le-a dezvăluit-o, ci a zis el [în
sinea lui]: „Voi sunteţi într-o poziţie şi mai rea, dar Allah ştie mai bine despre
ceea ce spuneţi!” ~ Au răspuns ei: „O, Al-Aziz! El are un tată tare bătrân! Ia-l pe
unul dintre noi în locul lui! Noi vedem că tu eşti cu adevărat dintre oamenii
binefăcători!” ~ A zis: „Ferească Allah să luăm pe altcineva decât pe acela la
care am găsit lucrul nostru, căci atunci noi am fi nedrepţi!” ﴿
[Coran 12:77-79]
În versetele prezentate mai sus se vorbeşte despre cea de-a doua
călătorie a fraţilor lui Iosif în Egipt, de data aceasta însoţiţi de fratele lor mai mic,
Beniamin. Iosif l-a luat deoparte pe fratele său Beniamin şi i-a spus cine este. I-a
cerut însă să nu dezvăluie deocamdată această taină.
După aceea, Iosif a urzit un plan pentru a-l împiedica pe Beniamin să se
întoarcă cu fraţii săi şi să rămână astfel alături de el în Egipt. Le-a cerut
servitorilor săi să-i ascundă cupa cea mare în sacul lui Beniamin. Când fraţii săi
au plecat, Iosif şi-a trimis slujitorii după ei, spunându-le că lipseşte cupa cea
mare a regelui şi că îi suspectează pe ei că au furat-o. Iar acela ce o va aduce va
primi încă o încărcătură de grâu pe cămilă. Fraţii săi au fost surprinşi de acest
lucru şi au spus că nu veniseră acolo pentru a înfăptui nelegiuiri. „Pe Allah, voi
ştiţi că n-am venit să facem stricăciune în ţară şi nu suntem hoţi!” Voi ştiţi preabine că am fost primiţi aici cu onoruri şi nu am avut niciodată vreun gând rău.
Iar cei ce îi învinuiau, au întrebat: "Şi care să fie pedeapsa lui, dacă voi
sunteţi mincinoşi?” ~ Au zis: „Pedeapsa lui, a aceluia în ai cărui saci va fi găsită,
este că el însuşi va fi răsplată. Astfel îi pedepsim noi pe cei nelegiuiţi!” Aşa
spunea legea lor (Şari’a): dacă o persoană fura de la o altă persoană, pedeapsa
datorată hoţului era că acesta trebuia să devină slujitorul celui de la care furase.
Şi au început să caute în fiecare sac cupa regelui şi: „... a început cu sacii
lor înainte de sacul fratelui său. Apoi a scos-o din sacul fratelui său.” A început
cu sacii lor, căci numai aşa putea să înlăture orice urmă de suspiciune din partea
lor. Apoi Allah a grăit: „Astfel am plănuit Noi vicleşugul pentru Iosif. El nu ar fi
putut să-l ia pe fratele său, după religia regelui” Dacă nu ar fi spus chiar ei că
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persoana care a furat să fie luată de cel de la care s-a furat, Iosif nu ar fi putut să
îl ia pe Beniamin după religia stabilită de rege. Cu toate acestea, Allah a hotărât
altfel şi a grăit: „decât cu voia lui Allah. Noi îi ridicăm câteva trepte pe cei pe care
voim şi peste oricine are ştiinţă, este cineva mai ştiutor.” În mod evident, Iosif a
fost înzestrat cu multă înţelepciune. Şi totul s-a întâmplat cu voia lui Allah, căci El
a deschis o portiţă pentru ca părinţii, fraţii şi neamul său să vină şi să se
stabilească în Egipt, un moment de seamă în istoria omenirii.
Cu toate acestea, când au văzut cu proprii lor ochi că în sacul lui Beniamin
era ascunsă cupa regelui, au spus: „Dacă el a furat, a mai furat şi un frate al lui
mai înainte”. Şi prin „un frate al lui” se refereau la Iosif. Exegeţii spun că Iosif
furase idolii bunicii din partea mamei şi îi sfărâmase. De asemenea se referă şi la
faptul că Iosif obişnuia să fure mâncare de acasă şi să hrănească săracii.
„Însă Iosif a ţinut aceasta ascunsă în sufletul său şi nu le-a dezvăluit-o”, se
referă la faptul că a rostit aceste vorbe în gând, nu cu voce tare. „Voi sunteţi
într-o poziţie şi mai rea, dar Allah ştie mai bine despre ceea ce spuneţi!” Nu
putea să-şi dezvăluie adevărata identitate la acea vreme şi astfel a păstrat
tăcerea, căci a dorit să arate bunăvoinţă, milostenie şi iertare. Atunci au început
ei să ceară îndurare şi au zis: „O, Al-Aziz! El are un tată tare bătrân! Ia-l pe unul
dintre noi în locul lui! Noi vedem că tu eşti cu adevărat dintre oamenii
binefăcători!”, ceea ce înseamnă că noi nu întemniţăm un nevinovat şi eliberăm
un vinovat, căci aceasta nu s-ar potrivi legii noastre.

﴾ Când n-au mai avut nici o nădejde în privinţa lui, s-au tras deoparte ca
să se sfătuiască. A zis cel mai mare dintre ei: „Oare nu ştiţi că tatăl vostru a făcut
legământ cu voi înaintea lui Allah? Şi [nu vă amintiţi] cum l-aţi pierdut voi pe Iosif
mai înainte? Eu nu voi pleca din [acest] pământ până ce nu-mi va îngădui tatăl
meu sau până ce Allah nu va judeca în favoarea mea, căci El este cel mai bun
dintre judecători! ~ Întoarceţi-vă la tatăl vostru şi spuneţi-i: „O, tată al nostru! Fiul
tău a furat. Noi nu facem mărturie decât pentru ceea ce ştim şi noi nu ne-am
putut păzi de cele nevăzute! ~ Întreabă cetatea în care am fost şi caravana cu
care am venit! Noi nu spunem decât adevărul!” ﴿
[Coran 12:80-82]
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﴾ A zis [Iacob]: „Ba mai degrabă sufletele voastre au născocit ceva rău
pentru voi! Dar răbdare cuviincioasă! Poate că Allah mi-i va aduce pe toţi! Căci El
este cel Atoateştiutor [şi] Înţelept!” ~ S-a întors de la ei şi a zis: „Cât de rău îmi
pare pentru Iosif!” Şi ochii lui s-au albit de tristeţe şi el era mâhnit. ~ Au zis ei: „Pe
Allah! Tu nu vei conteni să-l pomeneşti pe Iosif, până ce nu te vei sfârşi şi nu vei
fi printre cei morţi!” ~ A răspuns el: „Însă eu nu mă plâng decât numai faţă de
Allah pentru supărarea şi mâhnirea mea, căci eu ştiu de la Allah ceea ce voi nu
ştiţi! ~ O, fiii mei! Purcedeţi şi căutaţi-i pe Iosif şi pe fratele său şi nu vă pierdeţi
nădejdea în îndurarea lui Allah! Nu-şi pierde nădejdea în îndurarea lui Allah
decât neamul de necredincioşi!”. ﴿
[Coran 12:83-87]
În continuare, Coranul ne revelă povestea fraţilor lui Beniamin, care nu mai
aveau nici o nădejde că îl puteau lua înapoi de la Iosif. S-au tras deoparte să se
sfătuiască ce decizie să ia în această privinţă. Cel mai mare dintre ei, Ruben, a
zis: „Oare nu ştiţi că tatăl vostru a făcut legământ cu voi înaintea lui Allah?”, că
trebuie să-l aduceţi înapoi indiferent ce ar fi, având scuză numai de veţi fi atacaţi
şi nu veţi mai avea altă scăpare. Acum nu putem îndeplini acest legământ şi am
dat greş ca şi în cazul lui Iosif. Nu îndrăznesc să-mi întâlnesc tatăl. Voi rămâne
aici şi „Eu nu voi pleca din [acest] pământ până ce nu-mi va îngădui tatăl meu (să
mă întorc) sau până ce Allah nu va judeca în favoarea mea (permiţându-mi să-l
aduc pe fratele meu părintelui meu), căci El este cel mai bun dintre judecători!”
Le-a cerut să se întoarcă la tatăl lor şi a zis: „Întoarceţi-vă la tatăl vostru şi
spuneţi-i: „O, tată al nostru! Fiul tău a furat.”, spuneţi-i ce şi cum s-a întâmplat şi
spuneţi-i că povestiţi ceea ce aţi văzut. „Noi nu facem mărturie decât pentru ceea
ce ştim şi noi nu ne-am putut păzi de cele nevăzute! ~ Întreabă cetatea în care
am fost şi caravana cu care am venit! Noi nu spunem decât adevărul!” Ceea ce-ţi
spunem este o poveste bine-cunoscută în Egipt, poţi să-i întrebi pe aceştia sau
pe cei din caravana cu care am venit. Noi spunem numai adevărul.
Cu toate acestea, Iacob nu putea să-i creadă cu uşurinţă. Îi cunoştea bine
şi mai auzise o dată astfel de poveşti de la ei. El a zis: „Ba mai degrabă sufletele
voastre au născocit ceva rău pentru voi! Dar răbdare cuviincioasă!” Nu-i stă lui în
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fire să înşele sau să fure de la oameni. Încă o dată aţi inventat o scuză şi singura
modalitate este de a avea răbdare. Apoi a zis Iacob: „Poate că Allah mi-i va
aduce pe toţi! Căci El este cel Atoateştiutor [şi] Înţelept!”, adică pe Iosif, pe
Beniamin şi pe Ruben. El cunoaşte prea-bine suferinţa mea şi ştie cât de mult
mă doare dispariţia lor.
S-a întors de la ei (şi-a întors faţa pentru a nu le mai vedea chipurile) şi a
zis: „Cât de rău îmi pare pentru Iosif!”, îmi lipseşte atât de mult încât abia mă mai
pot stăpâni. Această veche rană se deschisese şi şi-a amintit încă o dată prin
ceea ce trecuse atunci. Şi a plâns şi a jelit atât de mult încât „ochii lui s-au albit
de tristeţe şi el era mâhnit.” Suferinţa lui era atât de mare, încât nu mai avea nici
lacrimi să plângă şi atunci şi-a stăpânit durerea şi suferinţa, căci nu mai putea să
jelească.
Când au văzut fiii lui suferinţa părintelui lor, n-au mai putut îndura şi au zis:
„Pe Allah! Tu nu vei conteni să-l pomeneşti pe Iosif, până ce nu te vei sfârşi şi nu
vei fi printre cei morţi!” Însă el a răspuns că nu se plânge de nimic nici în faţa lor,
nici în a celorlalţi. „Însă eu nu mă plâng decât numai faţă de Allah pentru
supărarea şi mâhnirea mea, căci eu ştiu de la Allah ceea ce voi nu ştiţi!” Allah va
deschide portiţa Îndurării Sale şi în curând îmi va dărui alinare pentru suferinţele
şi durerile mele. Iosif a avut un vis şi acel vis se va adeveri. Atât eu, cât şi voi ne
vom pleca în faţa lui. Încă nu s-a întâmplat acest lucru. Iosif trebuie să fie undeva
aproape, trebuie să fie în viaţă şi trebuie să aibă o poziţie înaltă. „O, fiii mei!
Purcedeţi şi căutaţi-i pe Iosif şi pe fratele său şi nu vă pierdeţi nădejdea în
îndurarea lui Allah! Nu-şi pierde nădejdea în îndurarea lui Allah decât neamul de
necredincioşi!” Plecaţi şi căutaţi-l pe el şi pe fratele său. Încredeţi-vă în Îndurarea
lui Allah, El înlătură greutăţile, aduce alinare şi vestire minunată. Şi astfel au
plecat din nou în Egipt.

Fraţii lui Iosif îşi mărturisesc greutăţile înaintea lui

﴾ Şi când au intrat la el [la Iosif], au zis ei: „O, Al-Aziz! S-a abătut
nenorocirea asupra noastră şi asupra familiei noastre şi nu venim decât cu o
marfă lipsită de mare valoare! Deci dă-ne nouă o măsură plină şi fă-ţi şi
milostenie cu noi, căci Allah îi răsplăteşte pe cei milostivi!”. ~ A zis: „Oare ştiţi ce
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aţi făcut cu Iosif şi cu fratele său, când aţi fost neştiutori?” ~ Au răspuns ei: „Oare
tu eşti cu adevărat Iosif!?” A zis el: „Eu sunt Iosif iar acesta este fratele meu!
Allah Şi-a revărsat harul asupra noastră. Cei care au frică şi au răbdare... Allah
nu pierde răsplata celor binefăcători!” ﴿
[Coran 12:88-90]

﴾ Au zis ei: „Pe Allah! Într-adevăr, Allah te-a preferat pe tine nouă, iar noi
am fost supuşi greşelii!” ~ A zis el: „Astăzi nu mai este nici o dojană împotriva
voastră! Allah să vă ierte, căci El este cel mai milostiv dintre cei milostivi! ~
Duceţi-vă cu această cămaşă a mea şi puneţi-o pe faţa tatălui meu, şi el va
deveni din nou văzător. Şi veniţi la mine cu tot neamul vostru!”. ﴿
[Coran 12:91-93]
Fraţii lui Iosif au ajuns din nou în Egipt. Au mers să-l vadă pentru a obţine
provizii şi pentru a-l ruga să fie milostiv şi să-l înapoieze pe fratele lor, Beniamin.
I-au explicat greutăţile ce s-au abătut asupra lor, asupra părintelui şi a familiei lor
şi au zis: „O, Al-Aziz! S-a abătut nenorocirea asupra noastră şi asupra familiei
noastre”, din cauza foametei, a greutăţilor şi a familiei numeroase. Şi „...nu venim
decât cu o marfă lipsită de mare valoare!” De vreme ce nu mai avem arginţi sau
mărfuri ce au căutare, asta este tot ce am adus pentru a plăti proviziile noastre.
Ibn Abbas a spus că au adus frânghii vechi ce nu puteau fi folosite, seminţe de
melisă şi mir. Acceptă aceste lucruri de la noi şi dă-ne, în locul acestora, provizii.
Şi pentru asta „... dă-ne nouă o măsură plină şi fă-ţi şi milostenie cu noi, căci
Allah îi răsplăteşte pe cei milostivi!”
Când a aflat Iosif neajunsurile lor şi nevoia de provizii, nu a mai putut
păstra tăcerea. Sentimentele sale au ieşit la suprafaţă şi a zis: „Oare ştiţi ce aţi
făcut cu Iosif şi cu fratele său, când aţi fost neştiutori?” Şi au fost ei surprinşi
peste măsură şi au zis: „Oare tu eşti cu adevărat Iosif!?” Veniseră la el şi-l
întâlniseră de mai multe ori, însă niciodată nu le trecuse prin gând că ar putea fi
Iosif. Nu puteau să creadă că este adevărat. Însă Iosif a zis: „Da! ...Eu sunt Iosif
iar acesta este fratele meu!” Eu sunt Iosif pe care l-aţi nedreptăţit şi acesta este
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fratele meu. Le-a reamintit de invidia şi duşmănia lor faţă de el şi faţă de fratele
său şi a zis: „Allah Şi-a revărsat harul asupra noastră.”, după toate încercările şi
greutăţile ce s-au abătut asupra noastră, Allah şi-a pogorât Îndurarea şi
nesfârşita Sa Bunătate asupra noastră, şi aşa am ajuns astăzi ceea ce sunt. „Cei
care au frică şi au răbdare... Allah nu pierde răsplata celor binefăcători!”
Şi au recunoscut ei autoritatea lui asupra lor şi au înţeles ei că Allah, în
Marea Sa Milostenie, îl alesese pe el. Au zis: „Pe Allah! Într-adevăr, Allah te-a
preferat pe tine nouă” şi astfel şi-au mărturisit ei greutăţile şi păcatele şi au zis:
„iar noi am fost supuşi greşelii!” Iosif avea însă un suflet milostiv şi nu era
răzbunător. Le-a reamintit ceea ce făcuseră atunci când fuseseră neştiutori, însă
în prezent nu mai avea nici o mustrare împotriva lor. „Astăzi nu mai este nici o
dojană împotriva voastră!” Iosif a cerut iertare la Allah şi pentru faptele lor şi a
zis: Allah să vă ierte, căci El este cel mai milostiv dintre cei milostivi!
Apoi Iosif le-a cerut să se întoarcă la părintele lor cu cămaşa sa, să o pună
pe faţa tatălui lor şi astfel acesta îşi va recăpăta din nou vederea. Aceasta a fost
una dintre minunile sale, una dintre dovezile Profeţiei. După aceea, trebuiau să
aducă întreaga lor familie în Egipt şi să ducă acolo o viaţă liniştită. „Duceţi-vă cu
această cămaşă a mea şi puneţi-o pe faţa tatălui meu, şi el va deveni din nou
văzător. Şi veniţi la mine cu tot neamul vostru!”.

﴾ Când caravana a părăsit [Egiptul], tatăl lor a zis: „Eu simt mirosul lui
Iosif, chiar dacă-mi spuneţi că aiurez!”. ~ Iar ei i-au răspuns: „Pe Allah, tu eşti
încă în vechea ta rătăcire!” ~ Şi când a sosit binevestitorul, a pus-o peste faţa lui
şi el a devenit din nou văzător. Şi a zis [Iacob]: “Nu v-am spus că eu ştiu de la
Allah ceea ce voi nu ştiţi?” ~ Iar ei au zis: „O, tată al nostru! Roagă-te pentru
iertarea greşalelor noastre, căci noi am fost păcătoşi!”. ~ El le-a răspuns: „Voi
cere de la Domnul meu iertare pentru voi, căci El este Iertător, Îndurător!”. ﴿
[Coran 12:94-98]
Ibn Abbas a spus că atunci când caravana a plecat, adierea vântului a
adus mireasma cămăşii lui Iosif la Iacob şi a zis el: „Eu simt mirosul lui Iosif, chiar
dacă-mi spuneţi că aiurez!”. Se spune că a simţit mirosul lui Iosif de la o distanţă
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de trei zile.
Iar ei i-au răspuns: „Pe Allah, tu eşti încă în vechea ta rătăcire!” Suddi a
spus că au folosit un cuvânt urât.
Allah a spus: “Şi când a sosit binevestitorul, a pus-o peste faţa lui şi el a
devenit din nou văzător.” De îndată ce a venit şi a pus cămaşa lui Iosif pe faţa sa,
Iacob şi-a recăpătat vederea şi a zis apoi fiilor săi: “Nu v-am spus că eu ştiu de la
Allah ceea ce voi nu ştiţi?” Am ştiut că Allah mi-l va aduce din nou pe Iacob şi ne
va reuni pe toţi laolaltă. Mă acuzaţi că am îmbătrânit şi că aiurez, însă eu cunosc
Semnul lui Allah şi Făgăduinţa Sa.
Fiii lui au zis atunci: „O, tată al nostru! Roagă-te pentru iertarea greşalelor
noastre, căci noi am fost păcătoşi!”. Roagă-te la Allah pentru iertarea greşelilor
noastre. Deoarece avuseseră intenţia de a se căi mai înainte de a comite păcate,
Allah i-a călăuzit să ceară îndurare. Tatăl lor a răspuns rugăminţii lor şi a spus:
„Voi cere de la Domnul meu iertare pentru voi, căci El este Iertător, Îndurător!”.

Împlinirea visului

﴾ Şi când au intrat la Iosif, i-a primit el pe părinţii săi şi a zis: „Intraţi în
Egipt - cu voia lui Allah - în siguranţă!” ~ Şi el i-a ridicat pe părinţii săi pe tron şi
au căzut [cu toţii] dinaintea lui, prosternându-se, iar el a zis: „O, tată! Acesta este
tâlcul vedeniei mele de odinioară. Domnul meu a făcut-o să fie adevăr şi a fost
bun cu mine, căci m-a scos din temniţă, iar pe voi v-a adus din pustietate, după
ce Şeitan a iscat pizmă între mine şi fraţii mei. Domnul meu este binevoitor cu
ceea ce voieşte. El este Cel Atoateştiutor [şi] Înţelept! ~ Doamne! Tu mi-ai dat
putere şi m-ai învăţat tâlcuirea vedeniilor! Tu eşti Creatorul cerurilor şi
pământului! Tu eşti Ocrotitorul meu în această lume şi în Lumea de Apoi! Ia-mi
viaţa când eu sunt în totală supunere [musulman] şi alătură-mă celor evlavioşi!” ﴿
[Coran 12:99-101]
Acesta este ultimul subcapitol al acestei frumoase istorisiri, ce conţine
numeroase pilde pentru omenire. Când, după o perioadă atât de îndelungată,
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părinţii săi au venit la el, Iosif i-a primit cu onoruri depline şi i-a îmbrăţişat. Într-o
altă versiune se spune că Iosif i-a întâlnit într-un cort, în afara Egiptului. Şi când
se apropiau ei de pământul Egiptului, a zis Iosif: „Intraţi în Egipt - cu voia lui Allah
- în siguranţă!” Acest lucru este susţinut de Suddi.
„Şi el i-a ridicat pe părinţii săi pe tron şi au căzut [cu toţii] dinaintea lui,
prosternându-se” În Biblie se spune că mama lui se stinsese din viaţă. Unii
învăţaţi au spus că ea a fost readusă la viaţă. Alţii spun că în versetul de mai
înainte s-a folosit pluralul „părinţii săi”, deoarece se referă şi la mătuşa lui, Lia.
Ibn Jarir şi alţii au spus: „Coranul indică în mod clar faptul că mama lui
trăia în acea vreme, aşa că nu ar trebui să facem referire la cărţile creştinilor şi
ale evreilor. Şi aceasta este o concepţie temeinică.”
Când şi-a adus părinţii şi i-a aşezat de o parte şi de alta a tronului, atât ei,
cât şi cei unsprezece fraţi ai săi s-au plecat înaintea lui pentru a-şi demonstra
respectul şi stima ce i-o purtau. Islamul a interzis însă această manifestare, de a
ne pleca în faţa altora pentru a ne arăta respectul.
„O, tată! Acesta este tâlcul vedeniei mele de odinioară.” Iosif şi-a amintit
deodată visul său din copilărie şi a zis: „Tată! Visul meu s-a adeverit când am
văzut soarele cu luna şi unsprezece stele plecându-se înaintea mea. Mi-ai cerut
să nu împărtăşesc nimănui acest vis. Îţi aminteşti acum?” „Domnul meu a făcut-o
să fie adevăr şi a fost bun cu mine, căci m-a scos din temniţă” După toate câte
am suferit şi am îndurat, m-a făcut acum căpetenia Egiptului, legea mea este
ascultată şi slăvită oriunde m-aş îndrepta. Voi aţi trăit în deşertul îndepărtat şi
acum El v-a adus aici pentru a sălăşlui alături de mine. „... iar pe voi v-a adus din
pustietate, după ce Şeitan a iscat pizmă între mine şi fraţii mei.”
„Domnul meu este binevoitor cu ceea ce voieşte. El este Cel Atoateştiutor
[şi] Înţelept!” Când Domnul meu doreşte să facă un lucru, El creează mijloace
pentru existenţa acelui lucru. Creează mediul potrivit şi face ca întreaga natură
să vină în întâmpinarea acelui lucru. El are ştiinţă despre toate lucrurile şi El este
Preaînţelept.
Acum a aflat Iosif că favorurile acordate de Allah au fost încheiate în ceea
ce-l priveşte şi că este din nou alături de părinţii şi de neamul său. El ştia că
această lume este numai un loc temporar şi că moartea se apropie de fiecare
corp în parte. El i-a mulţumit lui Allah, şi-a arătat recunoştinţa şi s-a rugat la El
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pentru o viaţă milostivă în această lume şi o moarte pe calea islamului.
El a zis: „Doamne! Tu mi-ai dat putere şi m-ai învăţat tâlcuirea vedeniilor!
Tu eşti Creatorul cerurilor şi pământului! Tu eşti Ocrotitorul meu în această lume
şi în Lumea de Apoi! Ia-mi viaţa când eu sunt în totală supunere [musulman] şi
alătură-mă celor evlavioşi!”
Este posibil să fi făcut această rugăciune la vremea bătrâneţii, după cum a
făcut Profetul nostru - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - când se
apropia de ceasul morţii, şi anume: „O, Allah! Spre Prietenul Preaînalt.” A spus
acest lucru de trei ori.” (Al-Bukhari)
Este posibil ca Iosif să fi vorbit despre moarte când era plin de vigoare.
Acest lucru este permis de Şari’a lor. Ibn Abbas a relatat: „Nici un alt profet nu
şi-a dorit moartea în afară de Iosif.”
Legea (Şari’a) noastră interzice exprimarea dorinţei de a muri în afară de
perioadele pline de încercări (Fitna). Mu’ad a relatat o rugăciune pe care a făcuto Profetul nostru, şi anume: „Şi când trimiţi o încercare asupra unui neam, ia-ne
la Tine mai înainte de aceasta.” (Musnad Ahmed)
Într-un alt Hadis se spune: „O, fiu al lui Adam! Moartea este mai bună
pentru tine decât încercarea (Fitna)” (Ad-Darimi)
Şi Maria – Pacea asupra ei – a făcut această rugăciune: „O, de aş fi murit
înainte de aceasta şi cu totul de-aş fi fost uitată!” [Coran 19:23]
În acest mod şi-a dorit moartea Ali bin Talib, cel de-al patrulea calif al
islamului, când în timpul stăpânirii lui greutăţile s-au înăsprit şi oamenii au
început să se lupte şi să se omoare unii pe alţii. Aşa s-a întâmplat şi cu imamul
Bukhari când duşmanii săi au început să-i facă greutăţi.
Însă în vremuri liniştite alta este situaţia. Anas bin Malik a spus că Profetul
- Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „O persoană nu trebuie să-şi
dorească moartea atunci când o greutate se abate asupra sa. De a fost făcător
de bine, îşi va spori faptele bune şi răsplata. Iar de a fost răufăcător, apoi să se
căiască. Se poate spune: «O, Allah! Ţine-mă în viaţă atâta timp cât ştii că viaţa
este mai bună pentru mine şi ia-mă dacă ştii că moartea ar fi mai bună pentru
mine.»” (convenit)
Prin „greutate”, se înţelege aici o boală ce a pus stăpânire pe corp, şi nu
se referă deloc la religie. Este limpede că Iosif a dorit acest lucru, fie când se
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apropia de ceasul morţii, fie mai înainte. În nobilul Coran, Allah a grăit:

﴾ Sau aţi fost voi martori când a venit moartea la Iacob, atunci când el i-a
întrebat pe fiii lui: “Pe cine veţi adora voi după moartea mea?” Şi i-au răspuns ei:
“Voim să-l adorăm pe Domnul tău şi pe Domnul părinţilor tăi Avraam, Ismail şi
Isaac, pe Domnul cel Unic. Noi numai Lui îi vom fi supuşi [musulmani]!” ﴿
[Coran 2:133]
Iacob şi-a sfătuit copiii să urmeze veşnica religie a islamului, cu care i-a
trimis Allah pe toţi profeţii – Pacea fie asupra lor.
În Biblie se spune că Iacob le-a cerut copiilor săi să vină şi să se strângă
în jurul său pentru a le prooroci ceea ce se va întâmpla mai departe cu ei. Lui
Iuda i-a adus vestea minunată că din urmaşii săi se va naşte un profet, ce va fi
urmat de multe popoare. (Biblia, „Facerea”, capitolul 49)
Se spune că la moartea lui Iacob, egiptenii l-au jelit timp de şaptezeci de
zile. Iosif le-a poruncit tămăduitorilor să-i îmbălsămeze tatăl, lucru ce a durat
patruzeci de zile. Când zilele de jale au trecut, Iosif i-a cerut Faraonului
permisiunea de a lua trupul tatălui său şi de a-l îngropa în pământul Canaanului.
Faraonul i-a dat această permisiune şi atunci Iosif a plecat însoţit de mai-marii
Faraonului. Când au ajuns la Habron, l-au îngropat în peştera din pământul
Macpela, pe care îl cumpărase Avraam ca pământ de îngropare de la Efron. Apoi
au mai jelit ei încă şapte zile.
După ce şi-a îngropat tatăl, Iosif s-a întors în Egipt împreună cu fraţii săi şi
cu cei ce l-au însoţit la înmormântare. Iosif i-a asigurat pe fraţii săi de gânduri
paşnice şi aceştia au rămas în Egipt pentru totdeauna. (Biblia, „Facerea”,
capitolul 50)
Iosif a trăit vreme de o sută zece ani. A cerut familiei sale ca atunci când
va pleca din Egipt să-i ia trupul şi să-l îngroape alături de cel al tatălui său. Şi ei
i-au îmbălsămat trupul şi l-au pus într-un sicriu. A rămas în Egipt până în vremea
lui Moise. Acesta l-a scos din Egipt şi l-a îngropat în pământul Canaanului.
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Povestea lui Iov
– Pacea fie asupra sa –
Ibn Ishaq a zis: „Iov era din neamul roman. El este Iov bin Moss bin Razeh
bin Isav bin Isaac bin Avraam.” Alţii sunt de părere că era: Iov bin Moss bin
Rauel bin Isav bin Isaac bin Avraam.
Ibn Asakir a spus că mama lui era fiica lui Lot. S-a sugerat de asemenea
că tatăl său era unul dintre cei ce au crezut în Avraam în ziua în care acesta a
fost aruncat în foc, însă nu a ars.
Cu toate acestea, prima opinie pare mai temeinică, căci Iov s-a numărat
printre urmaşii lui Avraam, după cum a spus Allah:

﴾ „... şi printre urmaşii săi sunt David, Solomon, Iov, Iosif, Moise şi
Aaron ...” ﴿
[Coran 6:84]
El este unul dintre profeţii asupra cărora Allah a pogorât Revelaţia Sa,
după cum se spune în Surat An-Nisa:

﴾ „Noi ţi-am revelat ţie după cum am revelat şi lui Noe şi profeţilor de după
el, precum Le-am revelat şi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiilor şi lui
Isus, Iov şi lui Iona, Aaron şi lui Solomon....” ﴿
[Coran 4:163]
Aşadar, este mai verosimil să spunem că Iov s-a numărat printre urmaşii
lui Isav bin Isaac. Numele soţiei sale a fost Lia bint Iacob. Într-o altă versiune se
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spune că aceasta a fost Lia bint Manase bin Iacob.
Allah Preaputernicul a grăit în Surat Al-Anbiya:

﴾ „Şi [adu-ţi aminte] de Iov, când l-a chemat el pe Domnul lui: „M-a atins
pe mine răul! Însă Tu eşti Cel mai Milostiv între milostivi!” ~ Şi Noi i-am răspuns
şi am îndepărtat răul care-l lovise şi i-am dat lui înapoi familia lui, şi încă pe atât
împreună cu ei, ca îndurare din partea Noastră şi ca amintire pentru adoratori.” ﴿
[Coran 21:83,84]
În Coran se spune în Surat Sad:

﴾ Adu-ţi aminte de robul Nostru Iov, care a strigat către Domnul său:
“Şeitan m-a atins pe mine cu nenorocire şi cu suferinţă” ~ “Loveşti cu piciorul tău
şi [priveşte cum iese] o apă răcoroasă pentru spălat şi pentru băut!” ~ Şi Noi i-am
dat lui familia sa şi încă pe cât ea, cu îndurare de la Noi şi ca îndemnare pentru
cei care pricep. ~ “Şi ia în mâna ta un mănunchi şi loveşte cu el şi nu călca
jurământul tău!” Şi Noi l-am aflat statornic pe el! Un rob prea bun care se
căieşte! ﴿
[Coran 38:41-44]

Încercarea lui Iov
Exegeţii şi istoricii au spus că Iov a fost o persoană înstărită. Avea
nenumărate cirezi de vite, turme de oi, sclavi şi slujitori, precum şi vaste terenuri
şi proprietăţi. A avut mulţi copii.
Toţi copiii i-au fost luaţi însă. Şi a fost el lovit de nenumărate feluri de boli
care i-au afectat toate părţile corpului în afară de inimă şi grai, cu care-L
pomenea pe Allah. A rămas răbdător şi cu credinţă dreaptă în Îndurarea lui Allah.
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Şi a fost bolnav atât de mult timp încât prietenii l-au părăsit şi chiar şi
rudele l-au uitat. A fost scos din cetatea sa şi aruncat pe o grămadă de băligar.
Nimeni, în afară de soţia sa, nu avea vreun gram de compasiune pentru el.
Aceasta a venit la el şi l-a ajutat să-şi ducă la împlinire necesităţile zilnice, pe
care nu le putea face fără ajutorul ei. Ea însăşi a sărăcit şi din acest motiv a
început să muncească pentru a câştiga bani, pentru a avea ce mânca şi a-şi
putea hrăni soţul. Fie ca Allah să fie mulţumit de ei. A rămas răbdătoare alături
de soţul ei în ciuda nenorocirilor ce se abătuseră asupra averii, proprietăţilor şi a
copiilor lor.
Într-un Sahih Hadis, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a
spus: „Cei asupra cărora se abat cele mai groaznice năpaste sunt profeţii, apoi
cei drept-credincioşi şi apoi ceilalţi.” Şi a spus: „Omul este supus încercării după
forţa religiei sale. Dacă are credinţă puternică în religia sa, atunci încercarea va fi
şi mai mare.” (Musnad Ahmed)
Cu toate acestea, toate aceste încercări n-au putut decât să-l facă pe Iov
şi mai puternic în religia sa, să fie cu răbdare, plin de glorie şi recunoştinţă faţa
de Allah, aşteptându-şi recompensa ca urmare a acestei încercări. Răbdarea de
care a dat dovadă trebuie privită ca un exemplu.
În Biblie găsim o poveste detaliată despre suferinţele şi greutăţile ce s-au
abătut asupra lui Iov. Se explică modul în care averea şi proprietăţile sale au
dispărut una după alta. Totuşi, la Allah se află cea mai bună cunoaştere în
privinţa aceasta.
Mujahid a spus că profetul Iov a fost primul om care a avut variolă.
Cât timp a suferit din pricina bolii şi a nenorocirilor ce s-au abătut asupra
lui? Există mai multe opinii în privinţa aceasta. Wahb bin Munabbih a spus că Iov
a suferit timp de exact trei ani. Anas a spus că această perioadă dureroasă a
continuat timp de şapte ani şi câteva luni. A fost aruncat pe o grămadă de băligar
până ce Allah l-a uşurat de suferinţele lui şi i-a dăruit o răsplată şi mai mare
(decât înainte) pentru răbdarea sa. Humaid a spus: „A suferit timp de aproape
optsprezece ani.” Suddi a spus că pielea îi căzuse de pe trup şi nu mai
rămăseseră decât oase şi muşchi. Soţia sa a adus cenuşă şi a împrăştiat-o pe
corpul lui. A zis ea: „Iov! De te vei ruga Domnului tău, poate te va uşura El de
această suferinţă.” Şi el a zis: „Am trăit în bunăstare timp de şaptezeci de ani, nu
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aş putea oare răbda toate acestea ce vin de la Allah pentru încă şaptezeci de
ani?” Ea a auzit de nenumărate ori acest răspuns. Şi a continuat să muncească
pentru a-şi putea hrăni soţul.
Oamenii însă nu mai doreau să o angajeze, căci ştiau că era soţia lui Iov şi
se temeau că poate vor fi loviţi de aceeaşi boală sau de aceeaşi grea încercare.
Când nu a mai găsit pe nimeni care să-i dea de lucru, a mers la una dintre fiicele
sale din lumea bună şi şi-a vândut una dintre cosiţe în schimbul unor bucate
bune. Când s-a întors la Iov şi a adus hrană, acesta a întrebat-o de unde o are.
Lucrul acesta nu i-a plăcut lui Iov. Ea a zis: „Le-am oferit oamenilor serviciile
mele.” A doua zi, nu a găsit pe nimeni care să-i dea de lucru şi şi-a vândut o altă
cosiţă în schimbul unor bucate pe care le-a adus lui Iov. Iov însă a refuzat să
mănânce şi a jurat că nu va mânca până nu-i va spune de unde are mâncarea.
Atunci şi-a dat ea jos baticul de pe cap. Când a văzut-o rasă în cap, Iov a făcut
această rugăciune: „M-a atins pe mine răul! Însă Tu eşti Cel mai Milostiv între
milostivi!” [21:83]
Ibn Abu Hatim a relatat că Abdullah bin Ubaid bin Umair a spus: „Iov avea
doi fraţi. Aceştia au venit într-o zi la el, însă nu s-au apropiat din cauza mirosului
neplăcut şi au rămas la distanţă. Unul dintre ei i-a spus celuilalt: «Dacă Allah ar fi
aflat vreun bine în Iov, nu l-ar fi supus acestei încercări.» Când i-a auzit spunând
acest lucru, Iov s-a mâniat atât de tare pe ei cum nu se mai mâniase niciodată
înainte. El a zis: «O, Allah! Dacă Tu ştii că nu mi-am petrecut niciodată noaptea
sătul când în acea noapte ştiam pe cineva flămând, dă-mi mie dreptate.» Şi o
voce s-a pogorât din ceruri şi a confirmat acest lucru şi ei au auzit-o. Apoi Iov a
zis: «O, Allah! Dacă Tu ştii că nu am îmbrăcat niciodată o cămaşă de am ştiut un
loc unde oamenii nu au ce îmbrăca, dă-mi mie dreptate!» Şi o voce s-a pogorât
din ceruri şi ei au auzit-o. Apoi Iov a zis: «O, Allah! Caut sprijin în Onoarea Ta!»
şi apoi a căzut în prosternare, spunând: «O, Allah! Pe Onoarea Ta, nu-mi voi mai
ridica niciodată capul până ce nu mă vei uşura de suferinţele mele.» Şi nu a mai
ridicat capul până ce nu a fost vindecat.”
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Uşurarea de suferinţe
Ibn Abu Hatim a relatat că Abdullah bin Abbas a zis: „Allah l-a îmbrăcat cu
un veşmânt din Paradis şi apoi Iov s-a tras de o parte şi s-a aşezat într-un
ungher. Soţia sa a venit şi nu l-a recunoscut. Ea a zis: «O, slăvit fie Allah! Unde
s-a dus persoana năpăstuită ce era aici? Mă tem că lupii şi câinii l-au mâncat.» A
continuat să-i vorbească astfel multă vreme. El i-a zis: «Ce se întâmplă cu tine?
Sunt eu, Iov!» Ea a zis: «De ce râzi de mine?» şi a răspuns: «Cu adevărat, sunt
eu, Iov. Allah mi-a înapoiat trupul!»”
Ibn Abbas a spus: „Allah de asemenea i-a înapoiat averea şi copiii şi le-a
îndoit pentru el.”
Wahb bin Munabbih a zis: „Allah i-a revelat: «Ţi-am înapoiat familia şi
averea şi încă pe atât împreună cu ei. Spală-te cu această apă, acolo se găseşte
un leac pentru tine şi oferă o jertfă în numele companionilor tăi şi caută iertare
pentru ei, căci nu s-au supus Mie în ceea ce te priveşte.»”
Ibn Abu Hatim a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiasă - a spus: „Când Allah l-a uşurat pe Iov de năpasta
sa, din cer s-a pogorât ploaie de lăcuste galbene asupra sa. Iov a început să le
strângă cu mâinile şi să le pună în veşmintele sale. I s-a spus: «O, Iov! Nu te
simţi îndestulat?» El a zis: «O, Doamne! Cine se poate sătura vreodată de
Îndurarea Ta?»” (Musnad Ahmed)
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Când Iov se îmbăia fără a avea
veşminte asupra lui, o mulţime de lăcuste galbene au căzut asupra-i. El a început
atunci să le strângă în hainele sale. Şi Domnul său a zis: «O, Iov! Nu-ţi dau
suficient din ceea ce strângi?» Iov a zis: «Ba da, o, Domnul meu! Însă nu este
suficient pentru mine pentru Binecuvântarea Ta!»” (Musnad Ahmed)
„Loveşti cu piciorul tău” [38:42] Aceasta înseamnă că loveşti cu piciorul
pământul. Şi astfel a făcut ceea ce Allah i-a cerut să facă. Allah a făcut să
ţâşnească de acolo o apă rece şi i-a cerut să se spele cu ea şi să bea din ea. Şi
aşa a îndepărtat Allah de el suferinţa, durerea şi boala din trupul său şi l-a făcut o
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persoană înstărită şi chipeşă.
Allah i-a înapoiat de asemenea şi familia, după cum a grăit El: „şi i-am dat
lui înapoi familia lui, şi încă pe atât împreună cu ei,...” [21:84] Se spune că Allah
a readus la viaţă aceeaşi copii ai săi. S-a sugerat de asemenea că Allah i-a
dăruit alţi copii în locul celor care au murit şi că, în Ziua de Apoi, Allah îi va
strânge laolaltă. „...ca îndurare din partea Noastră” Am depărtat de el suferinţa şi
l-am uşurat din Îndurarea şi Graţia Noastră de durere şi greutate. „... ca amintire
pentru adoratori.” Povestea lui Iov este o pildă pentru toţi cei asupra cărora se
abate o nenorocire asupra trupului, averii sau a familiei lor. Fiecare trebuie să
urmeze exemplul lui Iov la vreme de năpastă sau nenorocire.
După această perioadă plină de încercări, Iov a trăit vreme de şaptezeci
de ani în ţinutul romanilor, propovăduind religia unui Dumnezeu Unic. După
moartea lui însă, aceştia şi-au schimbat încă o dată religia.
“Şi ia în mâna ta un mănunchi şi loveşte cu el şi nu călca jurământul tău!”
Şi Noi l-am aflat statornic pe el! Un rob prea bun care se căieşte!” [38:44] În
aceste versete, Allah vorbeşte despre Îndurarea Sa ce a fost pogorâtă asupra lui
Iov. Acesta jurase mai înainte că îşi va lovi soţia cu o sută de nuiele. Se spune
că a jurat acest lucru din cauză că aceasta şi-a vândut cosiţele. Într-o altă
versiune se spune că Satana a venit la ea sub înfăţişarea unui tămăduitor,
prezentându-i unele leacuri pentru Iov. Ea a venit la Iov şi i-a spus acest lucru.
Iov însă ştia că este vorba de Satana şi atunci a jurat că o va lovi cu o sută de
lovituri de nuiele. Când Allah l-a uşurat de suferinţa sa, i-a cerut să strângă un
mănunchi de trestie, să-l lege şi să o lovească o dată. Şi această singură lovitură
va cântări precum o sută şi astfel îşi va duce la îndeplinire jurământul. Aceasta a
fost de asemenea o alinare pentru el, în special în ceea ce o privea pe soţia sa
care avusese cu atâta răbdare grijă de el, o femeie milostivă şi plină de virtute.
Fie ca Allah să fie mulţumit de ea.
Ibn Jarir şi alţi istorici au menţionat că la ceasul morţii sale, Iov avea 93 de
ani. Se spune însă că a trăit mai mult de atât. A încredinţat misiunea sa profetică
fiului său, Haumal, iar după aceea celuilalt fiu al său, Bişr, pe care mulţi îl
consideră a fi Dhul-Kifl.
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Povestea lui Dhul-Kifl
– Pacea fie asupra sa –
În Surat Al-Anbiya, după povestea lui Iov, Allah a grăit:

﴾ Şi [adu-ţi aminte] de Ismail şi de Idris şi de Dhu-l-Kifl - şi toţi erau
răbdători. ~ Şi i-am făcut Noi să intre în îndurarea Noastră, căci ei au fost cu
adevărat dintre cei evlavioşi. ﴿
[Coran 21:85,86]
Tot după povestea lui Iov, în Surat Sad, se spune:

﴾ Şi adu-ţi aminte de robii Noştri Avraam, Isaac şi Iacob - cei cu putere [în
adorare şi credinţă] şi cu pricepere! ~ I-am ales pe ei pentru un scop anume:
vestirea mesajului despre Viaţa de Apoi. ~ Ei au fost la Noi printre cei mai buni
aleşi. ~ Şi adu-ţi aminte de Ismail, de Eliseu, şi de Dhu-l-Kifl, căci toţi au fost
printre cei mai buni! ﴿
[Coran 38:45-48]
Este evident că, de vreme ce este menţionat în Coran alături de aceşti
profeţi, şi el a fost profet. Fie ca Allah să trimită pacea Sa asupra tuturor. Această
opinie este destul de răspândită.
Cu toate acestea, unii au spus că el nu a fost profet. A fost numai un om
cuvios, drept şi înţelept. Ibn Jarir consideră însă că această opinie nu are temei.
Ibn Jarir şi Abu Najih au relatat că Mujahid a zis: „El nu a fost profet, ci a
fost un om cuvios ce din propria sa dorinţă a călăuzit oamenii spre calea lui
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Allah, a judecat între ei cu dreptate şi din acest motiv a fost numit Dhul-Kifl, „cel
ce s-a oferit voluntar”.”
Ibn Jarir şi Ibn Abu Hatim au relatat că Mujahid a spus: „Când Eliseu a
crescut, el a zis: «Mi-aş dori să pot numi pe cineva care să aibă grijă de oameni
în timpul vieţii mele, pentru a putea vedea cum îşi va îndeplini datoria.» Astfel a
chemat poporul la el şi a zis: «Pe acela ce va împlini pentru mine trei lucruri îl voi
numi în locul meu. Iată cele trei condiţii: să postească în timpul zilei, să se roage
în timpul nopţii şi să nu se mânie niciodată».”
Atunci s-a ridicat un om şi a zis: „Eu sunt acela.” El a întrebat: „Posteşti
întreaga zi, te rogi întreaga noaptea şi nu te mânii niciodată?” Acesta a răspuns:
„Da.” Cu toate acestea, l-a întors în acea zi. A făcut acelaşi lucru şi a doua zi şi
toţi ceilalţi au tăcut în afară de acel om care a zis din nou: „Eu sunt acela!” Şi
atunci Eliseu l-a numit urmaş al său.
Atunci Iblis a dat poruncă diavolilor săi: „Duceţi-vă după acel om.” Aceştia
însă nu l-au putut amăgi sau devia de la calea cea dreaptă. Iblis le-a zis atunci:
„Lăsaţi-l în seama mea.” Şi s-a arătat lui sub înfăţişarea unui bătrân sărac şi a
venit la vremea când se odihnea. El nu dormise ziua sau noaptea în afară de
acel moment în care se odihnea. Atunci Iblis a bătut la uşă. El a întrebat: „Cine
este?” Iblis a zis: „Un bătrân sărman!” Atunci s-a ridicat, a deschis uşa şi Iblis a
început să-i spună următoarea poveste: „Există o vrajbă între mine şi neamul
meu, ei m-au nedreptăţit şi mi-au făcut mie mult rău.” Şi a continuat să-i
povestească până ce timpul de odihnă a trecut şi a venit amiaza. Omul a zis:
„Seara îţi voi lua de la ei drepturile ce ţi se cuvin.”
Apoi a mers la curtea sa şi s-a uitat după acel om, însă nu l-a văzut
nicăieri. În dimineaţa următoare, când judeca problemele poporului său, îl
aştepta şi pe acel om, însă acesta nu s-a arătat. Atunci când a venit vremea de
odihnă, a mers acasă şi, când era pe punctul de a adormi, omul acela s-a întors
şi a bătut la uşă. Când a întrebat: „Cine este?”, acesta a răspuns: „Bătrânul
acela.” A deschis uşa şi a zis: „Nu ţi-am spus ca atunci când voi fi la curtea mea
să vii la mine?” Bătrânul a răspuns: „Neamul meu este într-adevăr foarte rău.
Când au aflat că tu te afli în acea curte, mi-au zis: «Îţi vom da noi dreptul tău.»
Însă după ce ai plecat, au început din nou să se opună să-mi dea dreptul ce mi
se cuvine.” El a zis: „Du-te acum şi, când voi fi la curte, vino la mine.”
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Şi de asemenea nici în acea zi nu s-a putut odihni. A mers la curte şi l-a
aşteptat pe acel bătrân, însă nici de data aceasta nu s-a arătat. Se simţea obosit
şi lipsit de vlagă şi a zis unuia dintre cei ce-i îngrijeau gospodăria. „Nu lăsaţi pe
nimeni să intre pe acea uşă, ca să mă pot odihni şi eu puţin, căci pleoapele îmi
atârnă tare greu.” Cu toate acestea, bătrânul a apărut din nou la vremea
obişnuită. Cel ce păzea uşa a zis: „Pleacă! Pleacă!” Bătrânul a zis: „Am venit la
el ieri şi i-am vorbit despre nevoile mele.” Însă cel ce păzea uşa a răspuns că i se
poruncise să nu lase pe nimeni să intre şi aşa va face. A părut dezamăgit, însă
apoi s-a căţărat pe zid şi a intrat. A bătut din interior la uşă şi omul s-a trezit. A
zis atunci celui ce păzea uşa: „Paznice! Nu ţi-am spus să nu laşi pe nimeni să
intre?” Acesta a răspuns: „N-a intrat în casă pe această uşă! Întreabă-l pe unde a
intrat?” Omul s-a ridicat să verifice uşa şi a găsit-o încuiată, aşa cum o lăsase.
Bătrânul era înăuntru şi astfel şi-a dat seama cine era. L-a întrebat: „Tu eşti
duşmanul lui Allah?” Bătrânul a răspuns: „Da! Am eşuat de multe ori în ceea ce
te priveşte, aşa că am făcut ceea ce am făcut pentru a te mânia.” Şi din acest
motiv Allah l-a numit Dhul-Kifl, căci şi-a asumat responsabilitatea de a face un
lucru şi l-a împlinit.
Abu Musa Al-Ash’ari a spus în timp ce era la amvon: „Dhul-Kifl nu a fost
profet, ci a fost un om cuvios, care făcea în fiecare zi o sută de rugăciuni. Apoi a
considerat de datoria sa să se roage o sută de rugăciuni în fiecare zi şi astfel a
fost numit Dhul-Kifl.”
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Capitolul XIII

Povestea neamurilor ce au fost
dezrădăcinate prin Pedeapsa Divină
În Coran se spune:

﴾ „Şi i-am dat Noi lui Moise Cartea - după ce am nimicit neamurile de mai
înainte...” ﴿
[Coran 28:43]
Acest verset indică limpede faptul că Allah a nimicit multe neamuri mai
înainte ca Tora să fie revelată lui Moise.
Ibn Jarir şi Ibn Abu Hatim au relatat că Abu Sa’id Al-Khudri a zis: „Allah nu
a mai nimicit nici un neam printr-o pedeapsă venită din ceruri sau de pe pământ
după ce Tora a fost revelată lui Moise, excepţie făcând numai cei din acea cetate
ce au fost transformaţi în maimuţe.” Apoi a recitat acest verset: „Şi i-am dat Noi
lui Moise Cartea - după ce am nimicit neamurile de mai înainte...”
În continuare vom menţiona povestea neamurilor ce au fost nimicite.

Locuitorii din Ar-Rass
În Surat Al-Furqan, Allah a grăit:

﴾ Şi Neamurile ’Ad şi Thamud şi pe oamenii din Ar-Rass şi multe alte
neamuri între acestea!… ~ La toţi le-am dat noi pilde şi pe toţi i-am nimicit cu
desăvârşire!… ﴿
[Coran 25:38,39]
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În Surat Qaf se spune:

﴾ Înainte de ei, au învinuit de minciună neamul lui Noe, locuitorii din
ar-Rass, Thamud, ~ ’Ad, Faraon, fraţii lui Lot, ~ Locuitorii din Al-Ayka şi neamul
lui Tubba'. Toţi i-au învinuit pe trimişi de minciună şi ameninţarea Mea s-a
adeverit. ﴿
[Coran 50:12-14]
Din ambele versete reiese limpede că cei ce locuiau în Ar-Rass au fost
nimiciţi până la ultimul. Ibn Jarir a relatat de la Ibn Abbas: „Locuitorii din Ar-Rass
erau din cetăţile neamului Thamud.”
Ibn Asakir spune la începutul cărţii sale de istorie unde menţionează
construirea Damascului, preluând de la Abdullah bin Jardad şi de la alţii: „Allah a
trimis neamului Ar-Rass un profet pe nume Hanzala bin Safuan. Însă aceştia l-au
respins, l-au ponegrit şi l-au ucis. Atunci Ad bin Aus bin Eram bin Şem bin Noe şi
fiul său au părăsit Ar-Rass. Au poposit în Al-Ahqaf şi apoi urmaşii lor s-au
răspândit în întreg Yemenul şi Allah i-a nimicit pe locuitorii din Ar-Rass. Atunci au
plecat de acolo spre alte pământuri.” Jabrun bin Sa’d bin Ad a mers în Damasc şi
a ridicat cetatea Jabrun, după numele său, care este numită în Coran „cetatea cu
corturi ridicate” şi în Damasc găsim cei mai mulţi dintre acei stâlpi de piatră. Apoi
Allah l-a trimis pe Hud bin Abdullah bin Raba bin Khalid bin Halud bin Ad la
neamul Ad în Al-Ahqaf, însă aceştia l-au respins şi astfel Allah i-a nimicit.
Această poveste arată că neamul Ar-Rass a trăit cu mult înainte de neamul Ad.
Abu Bakr Muhammed bin Hasan Naqqaş a menţionat: „Oamenii din
Ar-Rass aveau un puţ de unde luau apă şi îşi irigau pământurile. Aveau un
cârmuitor drept şi bine crescut. Când a murit, aceştia s-au întristat şi s-au mâhnit
adânc. După câteva zile, li s-a arătat lor Satana sub înfăţişarea acelui cârmuitor,
spunându-le că nu murise, ci doar dispăruse pentru o vreme pentru a le urmări
comportamentul; şi au fost ei cuprinşi de bucurie mare. Le-a poruncit să ridice o
cortină între el şi ei. Le-a spus că el nu va muri niciodată. Cei mai mulţi au crezut
în el şi au început să-l slăvească. Allah le-a trimis un profet care i-a avertizat că
Satana este cel ce le vorbeşte din spatele acelei cortine. Acesta le-a interzis să-l
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mai slăvească şi le-a poruncit să-L slăvească numai pe Allah Unicul.”
Suhaili a zis: „Acel profet a primit revelaţii în timpul visului şi numele său
era Hanzala bin Safuan. Cei din neamul său însă l-au ponegrit, l-au ucis şi l-au
aruncat într-un puţ. Izvorul acela a secat şi nu au mai avut ei apă pentru a-şi iriga
terenurile şi pentru a-şi potoli setea. Copacii s-au uscat şi nu au mai dat roade. Şi
astfel cetatea lor a început să se prăbuşească şi după o vreme au fost nimiciţi
până la ultimul.”

Locuitorii din Ya-Sin
Allah a grăit în Surat Ya-Sin:

﴾ Şi dă-le lor drept pildă pe locuitorii cetăţii, când au venit la ei trimişii. ~
Când am trimis la ei doi [trimişi], dar i-au socotit pe ei mincinoşi. Atunci i-am
întărit şi cu un al treilea şi au zis ei: “Noi suntem trimişi la voi!” ~ Dar ei le-au
răspuns: “Voi nu sunteţi decât nişte oameni ca şi noi. Cel Milostiv nu a făcut să
coboare nimic, iar voi nu faceţi decât să minţiţi!” ~ Însă [trimişii le-] au zis:
“Domnul nostru ştie că noi suntem trimişi la voi, ~ Iar noi nu suntem datori decât
cu transmiterea limpede [a mesajului nostru]”. ~ Au zis ei: “Noi vedem un semn
[prevestitor de] rău în voi. Dacă nu încetaţi, noi vă vom ucide cu pietre şi vă va
ajunge o osândă dureroasă de la noi!” ﴿
[Coran 36:13-18]

﴾ Le-au răspuns: “Semnul prevestitor de rău este cu voi! Când aţi fost
îndemnaţi, [aţi prevestit răul]!... Însă voi sunteţi un neam care întrece măsura!…”
~ Şi de la capătul cetăţii a venit un bărbat, alergând, şi a zis: “O, neam al meu,
urmaţi-i pe trimişi! ~ Urmaţi-i pe cei care nu cer răsplată şi care sunt pe drumul
cel bun! ~ De ce să nu-L ador eu pe Cel care m-a creat pe mine? Şi la El veţi fi
voi întorşi! ~ Să iau eu alţi zei în locul Lui? Dacă Cel Milostiv va voi să-mi facă
mie un rău, nu-mi va fi de nici un folos mijlocirea lor şi ei nu mă vor putea mântui!
~ Aşadar, eu aş fi într-o rătăcire învederată! ~ Eu cred în Domnul vostru, deci
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ascultaţi de mine!” ﴿
[Coran 36:19-25]

﴾ Şi i se zice lui: “Intră în Rai!” Iar el răspunde: “O, de ar şti neamul meu ~
Că Domnul meu m-a iertat şi m-a aşezat pe mine între cei cinstiţi!” ~ Şi Noi nu
am făcut să coboare asupra neamului său, în urma lui, vreo oaste din cer, căci
nu am vrut să facem să coboare. ~ Nu a fost decât un singur strigăt şi iată-i pe ei
stinşi, fără viaţă. ﴿
[Coran 36:26-29]
Mulţi învăţaţi au relatat că este vorba de cetatea Antakia (Antiohia).
Locuitorii acesteia aveau o căpetenie ce venera idoli. Allah a trimis la aceştia trei
profeţi: Saduq, Masduq şi Şalum. Însă oamenii i-au socotit mincinoşi. Este
limpede că toţi trei au fost profeţi.
Profetul Iisus şi-a trimis trei dintre apostoli în Antakia (Antiohia) şi la acea
vreme aceasta a fost prima cetate ce a crezut în el. Din acest motiv Antiohia este
unul dintre cele patru oraşe din care sunt aleşi patriarhii creştini. Acestea sunt:
Antiohia, Ierusalim, Alexandria şi Roma. Cu toate acestea, locuitorii acelei cetăţi
la care fuseseră trimişi trei profeţi au fost nimiciţi, după cum se menţionează în
Coran. Nu a fost decât un singur strigăt şi iată-i pe ei stinşi, fără viaţă. Este
posibil, totuşi, ca acei trei mesageri să fi fost trimişi în cetatea Antakia în vremuri
străvechi, însă locuitorii acesteia au respins Adevărul şi astfel Allah i-a nimicit.
Însă mai apoi au înflorit şi când Iisus şi-a trimis apostolii, aceştia (locuitorii cetăţii)
au crezut în el.
Allah a zis: Şi dă-le lor drept pildă pe locuitorii cetăţii Această cerinţă
Divină este făcută Profetului. “Când am trimis la ei doi [trimişi], dar i-au socotit pe
ei mincinoşi. Atunci i-am întărit şi cu un al treilea.” Locuitorii acelei cetăţi nu
crezuseră în alţi doi trimişi ce fuseseră trimişi mai înainte, şi atunci Allah, pentru
a întări Mesajul, a trimis un al treilea mesager: „... şi au zis ei: “Noi suntem trimişi
la voi!”
Totuşi, ei au răspuns: „Voi sunteţi oameni ca şi noi. Cum ar putea aşadar
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să se pogoare asupra voastră o Revelaţie Divină? Ce vă face pe voi mai presus
de noi?” Ei au considerat ca fiind foarte puţin probabil ca Allah să trimită un om
care să-i călăuzească. Trimişii au răspuns: „Stăpânul nostru Allah ştie mai bine
că noi suntem trimişii Săi. De n-am fi fost, El ne-ar fi pedepsit pentru minciuna
noastră.” „Noi vedem un semn [prevestitor de] rău în voi.” Şi ne aduceţi ghinion.
„Dacă nu încetaţi, noi vă vom ucide cu pietre şi vă va ajunge o osândă dureroasă
de la noi!”
I-au ameninţat cu consecinţe aspre dacă nu încetau cu răspândirea
Mesajului. Însă trimişii au zis: „Semnul prevestitor de rău este cu voi!” Nu noi vă
aducem vouă necazuri. „Când aţi fost îndemnaţi, [aţi prevestit răul]!... Însă voi
sunteţi un neam care întrece măsura!…”
Coranul spune: „Şi de la capătul cetăţii a venit un bărbat, alergând,...” El a
venit să-i ajute pe acei trimişi şi să-şi mărturisească credinţa în Allah: „şi a zis:
“O, neam al meu, urmaţi-i pe trimişi! ~ Urmaţi-i pe cei care nu cer răsplată şi care
sunt pe drumul cel bun!” Ei vă aduc vouă izbăvirea şi salvarea în Ziua de Apoi.
Nu vă îndepărtaţi de ei, căci ei nu cer nici o răsplată pentru misiunea lor.
Omul i-a chemat apoi pe locuitorii acelei cetăţi să-L slăvească numai pe
Allah Unicul. A spus că ar fi nebunie curată din partea lui dacă i-ar slăvi şi pe alţii
în afară de Allah, Cel ce l-a creat şi i-a dat viaţă. „De ce să nu-L ador eu pe Cel
care m-a creat pe mine? Şi la El veţi fi voi întorşi! ~ Să iau eu alţi zei în locul Lui?
Dacă Cel Milostiv va voi să-mi facă mie un rău, nu-mi va fi de nici un folos
mijlocirea lor şi ei nu mă vor putea mântui! ~ Aşadar, eu aş fi într-o rătăcire
învederată!”
Apoi, omul a vorbit trimişilor, spunând: „Eu cred în Domnul vostru, deci
ascultaţi de mine!” Ascultaţi-mă, căci eu cred în Allah şi mărturisesc deschis
acest lucru. Atunci oamenii s-au apropiat de el şi l-au ucis.
Abdullah bin Abbas a zis: „Habib Najjar este cel despre care s-a spus că a
fost tâmplar, că a fost bolnav de lepră, că a fost mărinimos, însă cei din neamul
lui l-au ucis. Când a fost ucis, Allah i-a zis: “Intră în Rai!” Când a văzut acolo
toate minunăţiile şi binecuvântările, el a răspuns: “O, de ar şti neamul meu ~ Că
Domnul meu m-a iertat şi m-a aşezat pe mine între cei cinstiţi!” Dacă ar putea ei
crede în ceea ce am crezut eu, ar putea şi ei primi aceeaşi recompensă.
Ibn Abbas a spus că omul acela şi-a povăţuit neamul în timpul vieţii sale
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când a spus: O, neam al meu, urmaţi-i pe trimişi! Şi apoi i-a povăţuit după ce a
murit, când a spus: “O, de ar şti neamul meu ~ Că Domnul meu m-a iertat şi m-a
aşezat pe mine între cei cinstiţi!” Aşa a relatat Ibn Abu Hatim. Şi Qatada a spus:
„Nu vei găsi un credincios, ci o persoană în căutarea binelui, şi nu-l vei găsi pe
acesta în amăgire.”
Qatada a spus că Allah nu i-a mustrat după ce l-au ucis pe acel om. Nu a
fost decât un singur strigăt şi iată-i pe ei stinşi, fără viaţă.
Allah a zis: Şi Noi nu am făcut să coboare asupra neamului său, în urma
lui, vreo oaste din cer, căci nu am vrut să facem să coboare. ~ Nu a fost decât un
singur strigăt şi iată-i pe ei stinşi, fără viaţă. Noi nu am avut nevoie să trimitem
îngerii din cer pentru a-i pedepsi pe aceştia. A fost numai „un singur strigăt” care
i-a ucis pe loc.
Exegeţii spun: „Allah l-a trimis la ei pe Gavriil. El a smuls poarta cetăţii lor,
apoi a eliberat un „strigăt” care i-a transformat în cenuşă.”
Toate acestea reprezintă dovezi că nu este vorba despre cetatea Antakia.
Căci aceştia au fost distruşi atunci când au respins chemarea trimişilor lui Allah.
Oamenii din Antakia au crezut însă şi i-au urmat pe apostolii lui Iisus; şi de aceea
se spune că cetatea Antakia este prima cetate ce a crezut în Iisus.
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Capitolul XIV

Povestea lui Iona
– Pacea fie asupra sa –
În Surat Yunus se spune:

﴾ Şi nu a fost nici o cetate căreia credinţa să-i fi fost de folos, [când i-a
venit pedeapsa], în afară de cetatea neamului lui Iona, care, după ce a crezut, i-a
mântuit [pe locuitorii ei] de chinul ruşinii în viaţa lumească şi le-am dat Noi lor
bucurie până la un timp. ﴿
[Coran 10:98]
În Surat Al-Anbiya se spune:

﴾ Şi [adu-ţi aminte] de Dhu-n-Nun, când el a plecat furios şi şi-a închipuit
că Noi nu vom mai avea putere asupra lui. Atunci el a strigat în întunecimi: “Nu
există altă divinitatea în afară de Tine! Slavă Ţie! Eu am fost dintre cei nelegiuiţi!”
~ Şi Noi i-am răspuns şi l-am izbăvit de mâhnire. Astfel îi mântuim Noi pe
dreptcredincioşi. ﴿
[Coran 21:87,88]
De asemenea se spune în Surat As-Saffat:

﴾ „A fost şi Iona printre trimişi. ~ Când a alergat el la corabia încărcată ~ Şi
a tras la sorţi şi a fost osândit [să fie aruncat] ~ Şi l-a înghiţit peştele cel mare,
pentru că el era vinovat ~ Şi de n-ar fi fost el printre cei care aduceau
preamărire, ~ Ar fi rămas în burta lui până în ziua când vor fi înviaţi. ~ L-am
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aruncat Noi pe pământul cel gol fiind el bolnav, ~ Şi am lăsat să crească peste el
un lujer de dovleac ~ Şi l-am trimis pe el [ca profet] la o sută de mii [de oameni]
sau chiar mai mulţi, ~ Iar ei au crezut şi i-am lăsat pe ei să se bucure de viaţă
până la un timp.” ﴿
[Coran 37:139-148]
În Surat Al-Qalam se spune:

﴾ Deci îndură cu răbdare hotărârea Domnului tău şi nu fi ca tovarăşul
peştelui cel mare [Iona], care L-a chemat [pe Allah], când el era plin de mâhnire!
~ Dacă nu l-ar fi ajuns pe el îndurarea de la Domnul lui, ar fi fost el aruncat pe
ţărmul gol şi ar fi fost acoperit de ruşine. ~ Însă l-a ales pe el Domnul său şi l-a
aşezat pe el printre cei evlavioşi. ﴿
[Coran 68:48-50]

Fuga lui Iona
Exegeţii au spus: „Allah l-a trimis pe Iona la locuitorii din Ninive, în ţinutul
Mosul. El i-a chemat să urmeze calea lui Allah, însă aceştia au respins chemarea
sa şi nu au crezut în Mesajul pe care-l transmitea. După ce a trecut o perioadă
mare de timp, s-a îndepărtat de ei, ameninţându-i cu Pedeapsa Divină ce va
cădea asupra lor la trei zile după aceasta.”
Ibn Mas’ud, Mujahid, Qatada şi mulţi alţii au spus că atunci când Iona a
fugit de ei, neamul său şi-a dat seama că pedeapsa este stabilită şi va veni
asupra lor şi s-au căit atunci pentru păcatele făcute şi pentru modul în care s-au
purtat cu profetul lor. Şi-au îmbrăcat veşmintele din păr de cămilă, şi-au luat
vitele şi le-au separat de viţei. Au început să slăvească Numele lui Allah, căutând
iertarea Sa. Fiecare a plâns, de la femeie la bărbat, de la fiu la fiică. A fost un
moment mişcător pentru ei toţi.
Allah a pogorât asupra lor Îndurarea Sa şi a îndepărtat de ei pedeapsa
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care se apropia. Allah a grăit: „Şi nu a fost nici o cetate căreia credinţa să-i fi fost
de folos, [când i-a venit pedeapsa]...” [10:98] Nu se mai întâmplase ca o întreagă
cetate să creadă în profetul ce le fusese lor trimis. Întotdeauna fusese precum se
spune în Coran:

﴾ „Şi nu am trimis Noi nici un prevenitor în vreo cetate fără ca cei înstăriţi
din ea să nu zică: “Noi nu credem în cele cu care aţi fost trimişi!” ﴿
[Coran 34:34]
Numai cei din cetatea în care locuia neamul lui Iona au crezut în profetul
ce le fusese trimis.

﴾ Şi nu a fost nici o cetate căreia credinţa să-i fi fost de folos, [când i-a
venit pedeapsa], în afară de cetatea neamului lui Iona, care, după ce a crezut, i-a
mântuit [pe locuitorii ei] de chinul ruşinii în viaţa lumească şi le-am dat Noi lor
bucurie până la un timp. ﴿
[Coran 10:98]
Oare credinţa lor îi va salva şi de Pedeapsa din Ziua de Apoi, aşa cum i-a
salvat în această lume? Exegeţii au mai multe păreri în privinţa aceasta, cu toate
că în Coran se spune: „după ce a crezut” şi de asemenea se spune: „Şi l-am
trimis pe el [ca profet] la o sută de mii [de oameni] sau chiar mai mulţi, ~ Iar ei au
crezut şi i-am lăsat pe ei să se bucure de viaţă până la un timp.” [37:147,148]
„Până la un timp” nu înseamnă neapărat că pedeapsa ce va veni în Lumea de
Apoi nu va fi îndepărtată de ei.
După ce a fugit de neamul său, Iona a plecat într-o barcă. Însă, după o
vreme, când a ajuns în larg, aceasta a început să se încline din pricina valurilor
imense. După părerea multor exegeţi, era pe punctul de a se scufunda.
Echipajul şi pasagerii s-au sfătuit ce să facă în continuare. Au căzut de
acord să facă bileţele cu numele fiecăruia şi să tragă la sorţi. Cel ce îşi va găsi
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numele pe bileţelul tras va fi aruncat în apă.

Iona în pântecul balenei
Când au tras la sorţi, pe bilet era scris numele lui Iona, dar ei nu au dorit
să-l arunce peste bord, căci ştiau cu toţii de milostenia sa. Au mai tras o dată la
sorţi, însă din nou a ieşit numele său. Era menit să fie aruncat în mare, de vreme
ce aşa fusese hotărât. Allah a zis:

﴾ A fost şi Iona printre trimişi. ~ Când a alergat el la corabia încărcată ~ Şi
a tras la sorţi şi a fost osândit [să fie aruncat] ~ Şi l-a înghiţit peştele cel mare,
pentru că el era vinovat ﴿
[Coran 37:139-142]
După ce şi a doua oară a fost tras numele său, Iona a fost aruncat în
mare. Atunci a trimis Allah o balenă uriaşă care l-a înghiţit. Peştelui cel mare,
prin Poruncă Divină, nu i-a fost permis să-i mănânce carnea sau să-i zdrobească
oasele, căci el nu reprezenta hrana sa. Când s-a trezit în pântecul balenei, Iona
a crezut că murise. S-a pipăit, a încercat să se mişte şi şi-a dat seama că nu era
mort. Şi atunci s-a prosternat şi a zis: „O, Stăpâne al meu! Ţi-am făcut loc de
slăvire aici, unde nimeni mai înainte nu Te-a slăvit.”
Allah a hotărât ca acel peşte să se îndrepte spre adâncurile mării. Şi acolo
a auzit el slava pe care peştele o înălţa spre Allah şi a auzit chiar şi pietricelele
cum îl slăveau pe El. Şi a început şi el să slăvească Numele lui Allah, după cum
se spune în Coran:

﴾ Şi [adu-ţi aminte] de Dhu-n-Nun, când el a plecat furios şi şi-a închipuit
că Noi nu vom mai avea putere asupra lui. Atunci el a strigat în întunecimi: “Nu
există altă divinitatea în afară de Tine! Slavă Ţie! Eu am fost dintre cei nelegiuiţi!”
~ Şi Noi i-am răspuns şi l-am izbăvit de mâhnire. Astfel îi mântuim Noi pe
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dreptcredincioşi. ﴿
[Coran 21:87,88]
„Atunci a strigat el în întunecimi” – se referă la întunecimea din pântecul
peştelui, precum şi la întunecimea mării şi a nopţii. Salim bin Abu Ja’d a spus:
„Peştele a fost înghiţit de un alt peşte, devenind astfel „întunecimea” a doi peşti şi
o mare.”

﴾ Şi de n-ar fi fost el printre cei care aduceau preamărire, ~ Ar fi rămas în
burta lui până în ziua când vor fi înviaţi. ﴿
[Coran 37:143,144]
Se spune: „Versetul acesta înseamnă că de nu L-ar fi slăvit pe Allah şi nu
şi-ar fi mărturisit cu căinţă păcatele, ar fi rămas în pântecele peştelui până în
Ziua Judecăţii. Şi din acel loc ar fi fost înviat.”
Cu toate acestea, într-o altă versiune, se spune că: „Şi de n-ar fi fost”,
înseamnă înainte de a fi înghiţit de peşte, iar „printre cei care aduceau
preamărire”, înseamnă supus lui Allah sau printre cei ce-L pomenesc adesea.
Această ultimă versiune este susţinută şi de Hadisul următor. Imamul
Ahmed a relatat preluând de la Abdullah bin Abbas că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „O, fiule! Învaţă de la mine aceste
cuvinte: Îngrijeşte-te de datoria ta faţă de Allah şi Allah se va îngriji de tine!
Pomeneşte-L pe Allah şi îl vei afla înaintea ta. Adu-ţi aminte de Allah la vreme
liniştită şi Allah îşi va aduce aminte de tine la vreme de restrişte.” (Ahmed)
Ibn Jarir a relatat în cartea sa „Tefsir” că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Când Allah a poruncit ca Iona să rămână
în pântecul peştelui, i-a revelat acestuia [peştelui]: «Primeşte-l înăuntru, însă nu-i
răni carnea şi nici nu-i zdrobi oasele.» Când peştele a ajuns în adâncuri, Iona a
auzit o voce. S-a gândit puţin şi apoi a zis: «Ce-a fost asta?» Allah i-a revelat că
se auzea slava adusă Lui de vieţuitoarele mării. Şi atunci L-a slăvit pe Allah din
pântecul peştelui, iar îngerii au auzit şi au zis: «O, Stăpâne! Auzim o voce slabă
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într-un loc foarte neobişnuit.» Allah a zis: «Acesta este robul meu, Iona, care nu
Mi s-a supus, astfel că l-am reţinut în pântecele acelui peşte din adâncurile
mării.» Şi îngerii au întrebat: «Este vorba despre acel rob evlavios de la care în
fiecare zi şi noapte se înalţă la Tine o faptă bună?» Şi a zis Allah: «Da!» Şi atunci
îngerii au stăruit la Allah în numele lui Iona şi Allah a poruncit peştelui să-l arunce
la ţărm.”
Ibn Abu Hatim a menţionat în cartea sa „Tefsir” că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Când şi-a dat seama că trebuie să
spună aceste cuvinte din pântecul peştelui, Iona a zis: «O, Allah! Nu există altă
divinitate în afară de Tine, Tu eşti Preamărit! Cu adevărat, eu m-am numărat
printre răufăcători.» Această rugă s-a auzit de sub Tronul Divin. Îngerii au spus:
«O, Stăpâne! Este o voce slabă, dar familiară nouă, ce se aude dintr-un loc
ciudat.» Allah a zis: «Acesta este robul meu, Iona.» Îngerii au zis: «Robul Tău
Iona de la care se înalţă întotdeauna spre Tine rugăciuni şi fapte bune.» Şi au zis
apoi: «O, Stăpâne! Pogoară Îndurarea Ta asupra lui, pentru ceea ce a făcut în
vreme liniştită şi eliberează-l de această suferinţă.» Allah a poruncit peştelui şi
acesta l-a aruncat la ţărm.” (relatat de Ibn Jarir de la Yunus, care a relatat de la
Ibn Wahb)
Ibn Abu Hatim a spus de asemenea că Abu Sakhr bin Ziiad a zis: „Când
i-am relatat acest Hadis, Ibn Qusait mi-a povestit că l-a auzit pe Abu Huraira
spunând: «Iona a fost aruncat pe un ţărm lipsit de vegetaţie. Apoi Allah a
poruncit să crească acolo lujeri de dovleci.» Noi am întrebat: «O, Abu Huraira!
Ce este un dovleac?» El a răspuns: «Este o plantă erbacee agăţătoare.» Mai
departe a zis: «Şi Allah a adus acolo capre sălbatice care au mâncat insectele. În
fiecare zi, Iona bea din laptele lor.»”
Allah a zis: „L-am aruncat Noi pe pământul cel gol” Cuvântul arab Ara a
fost tradus astfel, căci se referă la teren sterp, pe care nu cresc copaci sau
vegetaţie. „...fiind el bolnav”, adică avea corpul slăbit. Ibn Mas’ud a spus:
„Precum un pui fără pene.” Ibn Abbas şi Suddi au spus: „Precum un nou-născut.”
„Şi am lăsat să crească peste el un lujer de dovleac” Se spune că această
plantă era din familia curcubitaceelor. Unii învăţaţi au spus că este semn de
mare înţelepciune prin creşterea lujerilor de dovleci. Căci frunzele acestuia sunt
foarte uşoare şi fac umbră. Muştele nu se aşează pe ele, iar rodul acestuia poate
fi consumat de când îi dau lăstarii şi până la maturitate, copt sau necopt, cu
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înveliş exterior sau cu seminţe. Acesta are foarte multe beneficii atât pentru corp,
cât şi pentru creier.
Am menţionat deja despre caprele sălbatice care au venit la el şi de la
care bea lapte. Binecuvântarea lui Allah se pogorâse asupra lui şi de aceea a
grăit Allah: Şi Noi i-am răspuns şi l-am izbăvit de mâhnire. Astfel îi mântuim Noi
pe dreptcredincioşi. [21:88] Aşa răspundem Noi celor care Ne cheamă şi caută la
Noi adăpost.
Ibn Jarir a relatat de la Sa’d bin Abu Waqqas: „L-am auzit pe Profet
spunând: «Dacă te rogi la Allah slăvind Numele Său, Allah îţi va accepta
rugăciunea. Şi dacă te rogi la El slăvind Numele Său, te va ocroti; şi este apoi
rugăciunea lui Iona.» Eu am întrebat: «O, Mesager al lui Allah! Se referă numai
la Iona sau fiecare musulman se poate ruga în acest fel?» Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a răspuns: «A fost specială în cazul lui Iona,
însă este de asemenea valabilă pentru fiecare musulman dacă face această
rugăciune. Nu ai auzit tu Cuvintele lui Allah: Atunci el a strigat în întunecimi: “Nu
există altă divinitatea în afară de Tine! Slavă Ţie! Eu am fost dintre cei nelegiuiţi!”
~ Şi Noi i-am răspuns şi l-am izbăvit de mâhnire. Astfel îi mântuim Noi pe
dreptcredincioşi. [21:87,88]»”
De asemenea, Sa’d bin Abu Waqqas a relatat: „Am trecut pe lângă Osman
bin Affan în timp ce se afla în moschee şi l-am salutat. Însă şi-a coborât privirea
şi nu mi-a răspuns la salut. Am mers la califul Omar bin Khattab şi am zis: «O,
căpetenie a celor credincioşi! S-a întâmplat ceva în islam?» M-a întrebat ce se
petrece. Atunci i-am spus că în moschee am trecut pe lângă Osman, l-am
salutat, însă el şi-a coborât privirea şi nu mi-a răspuns la salut. Atunci Omar a
trimis după Osman şi l-a întrebat: «De ce n-ai răspuns la salutul fratelui tău?»
Osman a răspuns: «Nu am făcut acest lucru!» Sa’d a zis: «Ba tocmai aşa ai
făcut!» Atunci Osman s-a jurat şi eu m-am jurat de asemenea. Atunci Osman şi-a
amintit şi a zis: «Caut iertare şi mă căiesc la Allah. Ai trecut pe lângă mine în
timp ce căzusem pe gânduri amintindu-mi o relatare a Profetului. Când am
încercat să-mi amintesc, ochii şi inima mi-au fost învăluite de un văl.» Sa’d a zis:
«Îţi voi spune eu despre aceasta!» Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - ne-a relatat despre prima rugăciune, însă apoi a venit un beduin şi a
trebuit să se ocupe de el. Mesagerul lui Allah s-a ridicat şi eu l-am urmat. M-am
temut că Profetul va intra în casă înainte de a mă apropia de el şi atunci am lovit
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pământul cu piciorul, gândindu-mă că poate aşa îi voi capta atenţia. Profetul Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - s-a întors şi a zis: «Cine este? Abu
Ishaq?» Eu am răspuns: «Da, eu sunt, Mesager al lui Allah.» Apoi m-a întrebat:
«Ce doreşti?» Eu am zis: «Nimic, Mesager al lui Allah, numai că ai început să ne
vorbeşti despre prima rugăciune şi apoi a venit acel beduin şi ţi-a distras
atenţia.» Profetul a zis: «Da, acea rugăciune este cea făcută de Iona din
pântecul peştelui: “Nu există altă divinitatea în afară de Tine! Slavă Ţie! Eu am
fost dintre cei nelegiuiţi!”»”

Excelenţa lui Iona
Allah a grăit:

﴾ „A fost şi Iona printre trimişi.” ﴿
[Coran 37:139]
În Surat An-Nisa şi Surat Al-An’am, Allah l-a menţionat şi pe Iona printre
profeţi şi trimişi. Imamul Ahmed a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască - a spus: „Nimeni nu trebuie să pretindă că este mai bun ca Iona.”
Abu Huraira a relatat povestea unui musulman care i-a dat o palmă unui
evreu. Acesta din urmă a spus: „Pe Cel care l-a ales pe Moise peste toate
lumile.” La sfârşitul acelei poveşti, Bukhari a relatat: „... şi nu spun că vreunul
este mai bun decât Iona.”
Acest Hadis îl susţine pe cel de mai înainte care a fost relatat de imamul
Ahmed. Există şi o altă versiune în care se spune: „Nimeni să nu mă prefere pe
mine înaintea lui Iona.”
În alte relatări se spune: „Nu mă preferaţi pe mine înaintea altor profeţi,
nici înaintea lui Iona.”
Aceasta a reprezentat umilinţa pe care Profetul nostru - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a arătat-o din respect pentru ceilalţi profeţi –
Pacea fie asupra lor.
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Capitolul XV

Povestea lui Moise
– Pacea fie asupra sa –
Numele său este Moise bin Imran bin Qahath bin Azar bin Levi bin Iacob
bin Isaac bin Avraam – Pacea fie asupra lor. În Coran se spune:

﴾ Şi pomeneşte-l în Carte pe Moise! El a fost ales şi a fost un trimis şi un
profet. ~ Noi l-am chemat din partea dreaptă a Muntelui Tor şi l-am apropiat de
Noi ca tainic ~ Şi l-am dăruit Noi, prin îndurarea Noastră, pe fratele său Aaron, ca
profet. ﴿
[Coran 19:51-53]
Povestea lui Moise este menţionată în mai multe capitole din Coran,
uneori în detaliu, alteori pe scurt. Vom menţiona povestea sa aşa cum apare în
Coran şi în „Tradiţia Profetului”, precum şi în Biblie. În Coran se spune:

﴾ Ta’, Sin, Mim. ~ Acestea sunt versetele Cărţii celei limpezi. ~ Noi îţi
recităm în tot adevărul, din povestea lui Moise cu Faraon, pentru [a preveni] un
neam [de oameni] care cred. ~ Faraon a devenit prea semeţ pe pământ. A
împărţit neamul lui în trepte şi se purta cu trufie, slăbind o ceată dintre ei,
măcelărindu-i pe fiii lor şi lăsându-le în viaţă doar pe copilele lor. El era dintre
făcătorii de stricăciune. ~ Însă Noi am dorit să Ne arătăm îndurarea faţă de aceia
care au fost socotiţi slabi pe pământ şi să-i facem pe ei pilde [de credinţă] şi să-i
facem pe ei moştenitori. ~ Şi să le dăm lor putere pe pământ şi să le arătăm lui
Faraon, lui Haman şi oştenilor lor lucrurile de care lor le-a fost teamă [să nu se
întâmple] ﴿
[Coran 28:1-6]
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Allah a menţionat aici esenţa poveştii sale pe care mai târziu a prezentat-o
în detaliu. A pomenit amănuntele poveştii lui Moise, aşa cum s-au întâmplat cu
adevărat.
„Faraon a devenit prea semeţ pe pământ.” Se purta cu trufie şi era
dispreţuitor. Prefera această lume în locul celei de apoi şi nu se supunea
Stăpânului [lumii]. „A împărţit neamul lui pe trepte”. Unii dintre ei, şi anume cei
din neamul lui Israel, au fost puşi să ducă o viaţă de sclavie şi umilinţă. Acesta
era cel mai bun neam la acea vreme. Faraonul îi muncea din greu şi se purta cu
ei cu nedreptate, forţându-i să facă munca cea mai josnică. Şi nu numai atât, dar
le-a ucis băieţii şi a lăsat în viaţă doar fetele. Coranul spune: „măcelărindu-i pe fiii
lor şi lăsându-le în viaţă doar pe copilele lor. El era dintre făcătorii de
stricăciune.”
Motivul care se afla în spatele acestei nelegiuiri era credinţa neamului lui
Israel că dintre urmaşii lui Avraam se va naşte un fiu ce va distruge regatul
Faraonului. Acest lucru s-a întâmplat când Sara, soţia profetului Avraam, a trecut
prin Egipt, iar regele Egiptului a încercat să o necinstească. Însă Allah a ocrotit-o
şi i-a dat această veste minunată, că dintre urmaşii săi se va ridica un băiat ce va
distruge regatul egiptean. Această veste minunată era bine cunoscută de neamul
lui Israel. Neamul coptic din Egipt vorbea despre acest lucru, şi astfel a ajuns
vestea la urechile Faraonului printr-unul dintre dregătorii săi. Atunci Faraonul, de
teama acestui copil, a dat poruncă să se măcelărească toţi copiii izraeliţi.
Suddi a relatat de la Ibn Abbas şi de la alţi companioni: „Faraonul a avut
un vis, şi anume un foc care venea dinspre Ierusalim şi care a ars toate casele
copţilor împreună cu locuitorii lor, însă nu a făcut nici un rău izraeliţilor.” Când s-a
trezit, s-a înspăimântat de ceea ce visase. A adunat toţi preoţii, ghicitorii şi
vrăjitorii şi le-a cerut să-i interpreteze visul. Aceştia au zis: „În acest neam se va
naşte un băiat care va distruge poporul Egiptului.” Atunci Faraonul a dat poruncă
să fie ucişi toţi nou-născuţi băieţi, dar să lase copilele în viaţă.
De aceea a spus Allah în nobilul Coran: „Însă Noi am dorit să Ne arătăm
îndurarea faţă de aceia care au fost socotiţi slabi pe pământ...”, adică izraeliţii,
„...şi să-i facem pe ei pilde [de credinţă] şi să-i facem pe ei moştenitori.” Ei se vor
ocupa de treburile Egiptului. „Şi să le dăm lor putere pe pământ şi să le arătăm
lui Faraon, lui Haman şi oştenilor lor lucrurile de care lor le-a fost teamă [să nu se
întâmple]” [Coran 28:5,6] Vom acorda putere celor ce au fost slabi şi asupriţi.

260

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

Acest Legământ Divin s-a împlinit şi au devenit aşa cum se spune în Coran:

﴾ Şi pe oamenii care au fost oprimaţi i-am făcut moştenitori peste ţinuturile
de răsărit ale pământului şi peste ţinuturile lui de apus, pe care Noi le-am
binecuvântat. Iar cuvântul cel mai frumos al Domnului tău asupra fiilor lui Israel
s-a împlinit pentru că au fost statornici. Şi Noi am nimicit ceea ce au durat
Faraon şi neamul său şi ceea ce ei au ridicat. ﴿
[Coran 7:137]
De asemenea Allah a grăit:

﴾ Şi i-am scos Noi din grădini şi de la izvoare, ~ De la comori şi locuri
plăcute, cu răcoare. ~ Astfel a fost! Şi le-am dat Noi moştenire fiilor lui Israel. ﴿
[Coran 26:57-59]

Naşterea lui Moise
Faraonul a luat măsuri pentru a se asigura că Moise nu se va naşte, a
numit chiar şi oameni şi moaşe care să verifice în mod frecvent fiecare femeie
însărcinată şi să cunoască timpul aproximativ al naşterii. Nici o femeie nu dăduse
naştere la vreun băiat fără ca oamenii Faraonului să-l măcelărească chiar în acel
moment.
În Biblie se spune că Faraonul a poruncit ca băieţii să fie ucişi numai
pentru a slăbi moralul şi puterea izraeliţilor, astfel ca aceştia să nu se
împotrivească niciodată Faraonului sau să lupte împotriva lui. (Biblia, „Ieşirea”, 1)
Acest lucru nu este adevărat. Aceasta poate s-a întâmplat după ce Moise
a fost trimis ca profet, după cum se spune în Coran:
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﴾ Şi când le-a adus lor Adevărul de la Noi, atunci au zis ei: "Omorâţi-i pe
pruncii acelora care au crezut împreună cu el şi lăsaţi-le în viaţă numai pe
femeile lor!" Dar viclenia necredincioşilor nu este decât în deşert ﴿
[Coran 40:25]
Şi din acest motiv i-au zis izraeliţii lui Moise:

﴾ [Şi] i-au răspuns ei: “Am avut de îndurat înainte ca tu să vii la noi, ca şi
după ce ai venit la noi!” Dar [Moise] le-a răspuns: “S-ar putea ca Domnul vostru
să-l nimicească pe duşmanul vostru şi să vă facă pe voi stăpâni pe acest pământ
pentru ca să vadă cum faceţi voi!” ﴿
[Coran 7:129]
Adevărul este că Faraonul a poruncit uciderea pruncilor pentru a se
asigura că Moise nu se va naşte.
Cu toate acestea, predestinarea Divină a râs la zădărnicia Faraonului şi
s-a spus: „O, rege arogant! Te mândreşti cu soldaţii tăi, cu puterea şi regatul
măreţ pe care le deţii. Însă Cel ce este mai Măreţ decât tine, Cel ce nu este în
veci supus, Cel ce scrie soarta oamenilor a hotărât ca acest băiat să se nască. Ai
ucis nenumăraţi prunci de teama unuia singur. El însă s-a născut şi nu numai că
a fost născut, ci va fi adus acum în palatul tău, chiar sub ochii tăi. Va mânca în
palatul tău, va trăi în palatul tău şi va dormi în palatul tău. Va deveni fiul tău
adoptiv, însă nu vei descoperi acest lucru decât în ultima clipă. Atunci acelaşi
băiat te va distruge pe tine împreună cu regatul tău, căci tu ai respins Adevărul
revelat odată cu el. Află că Allah este Cel ce face întotdeauna ceea ce a hotărât,
nu există nimeni care să I se împotrivească.”
Mulţi exegeţi au spus: „Copţii (egiptenii) s-au plâns Faraonului că izraeliţii
scad din ce în ce mai mult în număr din cauză că băieţii sunt ucişi, astfel că în
curând atât bătrânii, cât şi tinerii ar putea pieri. Drept urmare, ar putea pierde
mâna de lucru izraelită şi atunci ar fi nevoiţi să ducă ei la împlinire acele munci

262

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

pe care aceştia le făceau. Atunci Faraonul a găsit o soluţie „bună” din punct de
vedere economic şi social: a dat un nou ordin, ca din acel moment să fie ucişi toţi
cei ce se nasc pe parcursul acelui an şi să fie cruţaţi toţi cei ce se nasc în anul
următor. Se spune că Aaron s-a născut în anul îndurării când copiii nu erau ucişi,
iar Moise s-a născut în anul în care aceştia erau ucişi. Mama lui Moise s-a
îngrijorat tare în momentul în care a rămas însărcinată. Cu toate acestea,
semnele sarcinii nu erau vizibile la ea. Când l-a născut pe Moise, i-a fost revelat
să facă un coş precum un cuib. Apoi a luat o funie lungă şi cu un capăt a legat
coşul, iar celălalt capăt al funiei l-a legat de casa în care locuia. Locuinţa ei se
afla pe malul Nilului. Îl hrănea, iar când simţea vreo primejdie, îl aşeza în coş şi
dădea drumul funiei, astfel că acesta nu se mai putea zări de păpurişul Nilului.”
Allah a spus:

﴾ Şi i-am revelat Noi mamei lui Moise: “Alăptează-l! Iar dacă te temi pentru
el, aruncă-l în mare! Şi nu-ţi fie teamă şi nu fi mâhnită, căci Noi îl vom întoarce
pe el la tine şi-l vom face pe el [unul] dintre trimişi!” ~ Şi clanul lui Faraon l-a
cules, ca să le fie lor duşman şi [motiv de] tristeţe! Faraon, Haman şi oştenii lor
erau ei păcătoşi. ~ Şi a zis soţia lui Faraon: “[Acest copil] va fi o bucurie pentru
mine şi pentru tine! Nu-l ucideţi! S-ar putea să ne fie de folos sau îl vom lua noi
ca fiu! Însă ei nu presimţeau! ﴿
[Coran 28:7-9]
„Revelarea” despre care se vorbeşte în versetul de mai înainte este
asemănătoare celei menţionate în versetul următor, referitoare la albine:
În Coran se spune:

﴾ Şi [iată ce] le-a revelat Domnul tău albinelor: „Faceţi-vă case în munţi, în
pomi şi în ceea ce ei făuresc! ~ Apoi mâncaţi din toate roadele şi urmaţi căile
uşoare ale Domnului vostru!” ﴿
[Coran 16:68,69]
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Suhaili a spus: „Mama lui Moise se numea Iochebed. I-a fost revelat să nu
se teamă, căci, chiar de fiul ei va dispărea, Allah îl va aduce din nou alături de
ea, deoarece Hotărârea Lui era să-l trimită pe Moise ca mesager şi profet al Său.
El va fi un om însemnat în această lume şi în cea de apoi. Şi a făcut ea cum i se
poruncise. Totuşi, într-o zi a uitat să lege funia de casă. Şi coşul în care se afla
Moise a plutit până ce a ajuns la palatul Faraonului. Şi atunci: „...clanul lui Faraon
l-a cules, ca să le fie lor duşman şi [motiv de] tristeţe! Faraon, Haman şi oştenii
lor erau ei păcătoşi.”

Moise intră în palatul Faraonului
Exegeţii au menţionat: „Sclavele Faraonului „l-au cules” din apa Nilului,
când se afla în acel coş închis. Acestea nu au avut curajul să-l deschidă, aşa că
l-au adus în faţa soţiei Faraonului, Asiia bint Muzahim bin Ubaid bin Raiian bin
Ualid, care era Faraon în vremea lui Iosif. S-a spus de asemenea că ea ar fi fost
evreică din neamul lui Moise. Într-o altă versiune se spune că era mătuşa lui. În
acest fel a relatat Suhaili.”
Vom vorbi de asemenea despre ea şi când vom menţiona povestea Mariei
(Mariam) bin Imran, căci ambele se vor număra printre soţiile Profetului în
Paradis.
Când Asiia a deschis coşul, a aflat acolo un băiat a cărui faţă era
luminoasă. Din prima clipă în care l-a văzut l-a îndrăgit. Când a venit Faraonul, a
întrebat-o: „Ce înseamnă asta?” Şi a dat poruncă să fie măcelărit. Însă ea l-a
rugat pe Faraon ca acesta să fie un dar, spunând că el va fi „o bucurie pentru
mine şi pentru tine”. Faraonul a spus: „O bucurie pentru tine, da, însă o bucurie
pentru mine, nu.”
„S-ar putea să ne fie de folos" Cu adevărat, Allah a binecuvântat-o aşa
cum a sperat ea, El a călăuzit-o în această lume, iar în Lumea de Apoi ea se va
număra printre cei ce vor sălăşlui în Paradis. „...sau îl vom lua noi ca fiu” Să-l
adopte, căci Faraonul şi soţia sa nu aveau copii. „Însă ei nu presimţeau!” Nu
ştiau ei ce ascunsese Allah de ei, iar acest băiat urma să le facă regatul fărâme.
În Biblie se spune că cea care a scos coşul din apa Nilului a fost fiica
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Faraonului, însă nu se menţionează nimic despre soţia lui, ceea ce din punctul
de vedere al Coranului este total greşit. (Biblia, „Ieşirea”, 2)
Allah a spus:

﴾ Şi inima maicii lui Moise a devenit goală. Şi puţin a lipsit ca ea să nu dea
totul în vileag, dacă Noi nu i-am fi întărit inima pentru ca ea să fie dintre cei
credincioşi ~ Şi i-a zis ea surorii lui: “Urmăreşte-l!” Şi a privit ea la el de la
distanţă, fără ca ei să-şi dea seama. ~ Şi Noi l-am oprit pe el mai înainte de
aceasta de la doici. Şi a zis [sora lui Moise]: “Să vă duc eu la stăpânii unei case,
care să-l îngrijească pentru voi şi care să-i fie lui buni sfătuitori?” ~ Şi astfel l-am
adus Noi înapoi la mama lui, pentru ca ea să se bucure şi să nu fie mâhnită şi
pentru ca să ştie că făgăduinţa lui Allah este adevărată. Dar cei mai mulţi dintre
ei nu ştiu. ﴿
[Coran 28:10-13]
Ibn Abbas, Mujahid şi alţii au spus: „Şi inima maicii lui Moise a devenit
goală” înseamnă că inima ei era goală în ceea ce privea toate lucrurile din
această lume, căci suferinţa ei era atât de mare încât nu se putea gândi la
altceva în afară de Moise. „Şi puţin a lipsit ca ea să nu dea totul în vileag”, adică
era aproape gata să dezvăluie neamului ei ceea ce făcuse şi să înceapă să-l
caute pe Moise fără a se mai ascunde.
„Şi i-a zis ea surorii lui” (adică fiicei sale cele mari): “Urmăreşte-l!” (oriunde
este dus şi adu-mi ştiri despre el). „Şi a privit ea la el de la distanţă, fără ca ei
să-şi dea seama.” Moise a fost dus în palatul Faraonului, şi, de vreme ce doreau
să-l păstreze, au început să caute pe cineva care să-l supravegheze. Moise însă
nu a acceptat să fie alăptat de vreo doică. Nu mai ştiau ele ce să facă, după cum
a grăit Allah: „Şi Noi l-am oprit pe el mai înainte de aceasta de la doici.” Atunci
l-au trimis împreună cu moaşele şi cu alte femei la târg, gândindu-se că poate
acolo vor găsi pe cineva care să-l alăpteze. Când se aflau acolo, sora lui Moise
l-a zărit şi fără a le da vreun indiciu din care acestea să-şi dea seama că ea era
sora lui, le-a zis: “Să vă duc eu la stăpânii unei case, care să-l îngrijească pentru
voi şi care să-i fie lui buni sfătuitori?” Ibn Abbas a zis: „După ce a rostit aceste
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vorbe, ele au întrebat-o: «De unde ştii tu că ei îi vor fi buni sfătuitori?» Ea a
răspuns: «Nu am dorit altceva în afară de fericirea şi confortul regelui».”
Şi atunci le-a dus la casa ei. Mama lui Moise l-a luat în braţe şi l-a pus la
sânul ei. De îndată a început să sugă. S-au bucurat ele peste măsură şi au trimis
un sol să o înştiinţeze pe Asiia. Aceasta a chemat-o de îndată la palatul ei şi i-a
oferit să locuiască acolo [în palat], lucru pe care ea nu l-a acceptat. A spus că
avea soţ şi copii şi nu putea să rămână acolo şi să alăpteze acel copil. A spus de
asemenea că era de acord [să-l alăpteze] numai dacă îl lăsau să locuiască în
casa ei. Asiia a fost de acord cu această propunere şi a plătit toate cheltuielile
necesare copilului.
Mama lui Moise s-a întors fericită acasă alături de fiul ei. Allah a spus: „Şi
astfel l-am adus Noi înapoi la mama lui, pentru ca ea să se bucure şi să nu fie
mâhnită şi pentru ca să ştie că făgăduinţa lui Allah este adevărată. Dar cei mai
mulţi dintre ei nu ştiu.”
A fost o îndurare Divină ce i-a fost acordată lui Moise, după cum a grăit
Allah către Moise pe muntele Tor:

﴾ Şi Noi ţi-am mai dăruit graţia Noastră şi altă dată, ~ Când i-am revelat
mamei tale ceea ce a fost revelat: ~ „Aşează-l pe el într-un sicriaş şi aruncă-l pe
el în valuri, pentru ca apoi apa fluviului să-l arunce la mal, de unde îl va lua un
duşman al Meu şi duşman al lui!” Şi am pogorât asupra ta dragostea Mea [şi să fi
iubit şi de ceilalţi], pentru ca tu să fii crescut sub ochii Mei. ﴿
[Coran 20:37-39]

Toţi cei care îl vedeau pe Moise îl îndrăgeau încă din primul moment.
Qatada şi alţi învăţaţi au spus că Asiia l-a îmbrăcat cu cele mai bune veşminte,
l-a hrănit cu cea mai bună mâncare şi i-a oferit cele mai bune condiţii de joacă şi
amuzament. Toate acestea veneau de la Allah, şi de aceea se spune că a fost
crescut „sub ochii Mei.”
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﴾ Şi iată cum sora ta mergea, [urmându-te], şi a zis ea: „Să vă arăt eu pe
cineva care să-l întreţină şi să-l crească?” Şi te-am înapoiat Noi mamei tale,
pentru ca ea să se bucure şi să nu mai fie mâhnită! [Şi atunci când] ai ucis un
suflet, Noi te-am mântuit de întristare. Şi te-am încercat Noi în fel şi chip. Apoi tu
ai rămas ani în şir printre neamul din Madyan. Apoi ai venit [aici], aşa cum a fost
orânduiala, Moise! ﴿
[Coran 20:40]
Allah a spus:

﴾ Şi când a ajuns el la vârsta bărbăţiei şi era pe deplin format, i-am dat lui
înţelepciune şi ştiinţă. Astfel îi răsplătim Noi pe făcătorii de bine. ~ Şi a intrat el în
cetate într-un moment de neatenţie a locuitorilor ei. Şi a găsit în ea doi bărbaţi
care se certau între ei: unul era din tabăra lui, iar celălalt era dintre duşmanii lui.
Cel din tabăra lui l-a chemat în ajutor împotriva celui dintre duşmanii lui. Şi l-a
lovit Moise [cu pumnul] şi l-a ucis pe el. Şi a zis el: “Aceasta este o faptă a lui
Şeitan; el este un duşman învederat care duce la rătăcire!” ~ A zis el: “Doamne,
eu am fost nedrept faţă de mine însumi. Deci iartă-mă pe mine!” Şi l-a iertat
pentru că El este Iertător, Îndurător. ~ A mai zis el: “Doamne, pentru că Tu ai
revărsat graţia Ta asupra mea, eu nu voi fi susţinător al nelegiuiţilor!” ﴿
[Coran 28:14-17]
Mai înainte, Allah Preaputernicul a vorbit despre favorurile ce i-au fost
acordate mamei lui Moise, iar din acest moment va începe povestea lui Moise,
care a ajuns la vârsta pubertăţii şi mai apoi la vârsta înţelepciunii şi ştiinţei, care
este, din punctul de vedere al multor învăţaţi, vârsta de patruzeci de ani.
Înţelepciunea şi ştiinţa stau mărturie a Profeţiei şi a faptului că a fost trimis ca
mesager al Divinităţii, după cum, cu adevărat, i s-a revelat mamei lui: „...Noi îl
vom întoarce pe el la tine şi-l vom face pe el [unul] dintre trimişi!” [Coran 28:7]
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Crima lui Moise
Atunci a revelat Allah motivul pentru care Moise a fost nevoit să
părăsească Egiptul, să meargă la Madian şi să rămână acolo pentru o vreme.
Allah a spus: „Şi a intrat el în cetate într-un moment de neatenţie a
locuitorilor ei.” Ibn Abbas, Suddi, Qatada şi alţii au spus că era vremea amiezii,
când cei mai mulţi oameni se odihnesc. Într-o altă versiune relatată de Ibn Abbas
se spune că era între asfinţit şi rugăciunea de seară, Işa.
„Şi a găsit în ea doi bărbaţi care se certau între ei: unul era din tabăra lui
(era evreu), iar celălalt era dintre duşmanii lui (din neamul copţilor). Cel din
tabăra lui l-a chemat în ajutor împotriva celui dintre duşmanii lui.” Moise avea
acces liber în Egipt datorită legăturilor sale cu Faraonul. Evreii se simţeau de
asemenea mândrii că îl crescuseră pe Moise. Atunci când un evreu i-a cerut lui
Moise ajutorul împotriva unui egiptean, Moise s-a dus la el şi „...l-a lovit Moise [cu
pumnul] şi l-a ucis pe el.” Acel egiptean din neamul copt era un necredincios,
însă, chiar şi aşa, intenţia lui Moise nu fusese să-l ucidă. Dorise doar să-l
împiedice să mai lupte. De aceea a zis Moise: “Aceasta este o faptă a lui Şeitan;
el este un duşman învederat care duce la rătăcire!” ~ A zis el: “Doamne, eu am
fost nedrept faţă de mine însumi. Deci iartă-mă pe mine!” Şi l-a iertat pentru că El
este Iertător, Îndurător. ~ A mai zis el: “Doamne, pentru că Tu ai revărsat graţia
Ta asupra mea, eu nu voi fi susţinător al nelegiuiţilor!”
În continuare Allah a grăit:

﴾ În dimineaţa următoare, pândea el prin cetate speriat. Şi iată-l pe cel
care în ajun îl chemase în ajutor, strigându-l [din nou] în ajutor. Însă Moise i-a
zis: “Fără îndoială , tu eşti în rătăcire deplină!” ~ Dar când a vrut să-l lovească pe
cel care le era duşman amândurora, a zis el: “O, Moise! Voieşti tu să mă ucizi pe
mine, aşa cum ai ucis ieri un suflet? Tu nu voieşti decât să fii un tiran pe pământ
şi nu voieşti să fii dintre cei împăciuitori!” ~ Şi a venit un bărbat de la capătul
cetăţii, alergând, şi a zis: “O, Moise! Cârmuitorii pun la cale să te omoare. Deci
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fugi [din cetate]! Eu îţi sunt bun sfătuitor!” ﴿
[Coran 28:18-20]
Allah Atotştiutorul ne-a revelat că în Egipt Moise a început să se teamă de
Faraon şi de oamenii lui, gândindu-se că aceştia vor afla că a ucis un egiptean
din neamul copt pentru a ajuta un evreu. Dacă ar fi descoperit acest lucru, atunci
ar fi putut descoperi că Moise se trăgea din neamul acestora.
A doua zi, a venit în cetate „speriat”, uitându-se de jur-împrejur cu teamă.
În timp ce mergea, l-a văzut pe acelaşi evreu luptându-se cu un alt egiptean din
neamul copt şi acesta i-a cerut din nou ajutorul. Moise l-a certat pe evreu că se
luptă din nou şi a zis: „Fără îndoială, tu eşti în rătăcire deplină!” Apoi, când Moise
s-a îndreptat spre egiptean, evreul, care era prea-bine conştient de incidentul
petrecut cu o zi înainte, s-a gândit probabil că urma să-l lovească şi a zis: „O,
Moise! Voieşti tu să mă ucizi pe mine, aşa cum ai ucis ieri un suflet? Tu nu
voieşti decât să fii un tiran pe pământ şi nu voieşti să fii dintre cei împăciuitori!”
După ce a zis acest lucru, egipteanul a aflat secretul şi l-a dezvăluit mai
apoi Faraonului. Este de asemenea posibil ca atunci când l-a văzut
apropiindu-se, egipteanul să se fi speriat şi să-şi fi dat astfel seama că acesta
era cel ce a ucis cu o zi mai înainte un alt egiptean. Se poate însă să fi aflat
acest lucru din spusele evreului cu care lupta.
Cu toate acestea, ştirea că Moise ucisese cu o zi mai înainte un egiptean
a ajuns la Faraon. Atunci Faraonul şi-a trimis oamenii în căutarea lui. Însă, mai
înainte ca aceştia să-l prindă, un prieten i-a adus această ştire: „Şi a venit un
bărbat de la capătul cetăţii, alergând, şi a zis: “O, Moise! Cârmuitorii pun la cale
să te omoare. Deci fugi [din cetate]! Eu îţi sunt bun sfătuitor!”

269

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

Moise merge la Madian
A plecat de îndată din Egipt, fără a şti încotro să se îndrepte sau ce
direcţie să apuce. Allah a spus:

﴾ Şi a ieşit din ea, aşteptând cu frică. A zis el: “Doamne, mântuieşte-mă pe
mine de neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi când s-a îndreptat către Madyan, a zis el:
“Poate că Domnul meu mă va călăuzi pe drumul cel drept!” ~ Şi când a ajuns la
apa de la Madyan, a găsit acolo o mulţime de oameni care adăpau [vitele]. Şi în
afară de ei, a găsit el şi două femei care-şi ţineau departe [turma lor]. Şi le-a
întrebat el: “Care este necazul vostru?” Au răspuns ele: “Noi nu vom putea să
adăpăm până ce nu s-au dus păstorii, iar tatăl nostru este tare bătrân!” ~ Şi a
adăpat pentru ele, apoi s-a întors la umbră şi a zis: “Doamne, eu am mare nevoie
de binele pe care îl faci să coboare asupra mea!” ﴿
[Coran 28:21-24]
Aceste versete ne revelă povestea lui Moise în momentul în care a fugit
din Egipt de teamă să nu fie urmărit. Nu ştia încotro să se îndrepte, căci nu mai
ieşise niciodată din Egipt.
„Şi când s-a îndreptat către Madyan” S-a îndreptat spre cetatea Madian şi
a zis: “Poate că Domnul meu mă va călăuzi pe drumul cel drept!”, ceea ce
înseamnă că spera ca această cale să-l conducă spre o destinaţie, ceea ce s-a
şi întâmplat. „Şi când a ajuns la apa de la Madyan” Din aceste fântâni locuitorii
din Madian luau apa necesară lor şi îşi adăpau animalele. Madian era cetatea
asupra căreia căzuse Pedeapsa, căci Allah îi nimicise pe locuitorii ei care
venerau un copac [din desişuri]. Aceştia erau din neamul profetului Şu’aib.
Totuşi, când Moise s-a apropiat de fântână, „...a găsit acolo o mulţime de oameni
care adăpau [vitele]. Şi în afară de ei, a găsit el şi două femei care-şi ţineau
departe [turma lor].” Îşi ţinea animalele departe, pentru a nu le amesteca cu ale
acestora.
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În Biblie se spune că erau şapte surori ce au venit să-şi adape turmele.
(Biblia, „Ieşirea”, 2) Această versiune este greşită din punctul nostru de vedere.
Poate erau şapte surori, însă numai două au mers să-şi adape turmele. Moise
le-a întrebat: “Care este necazul vostru?” Au răspuns ele: “Noi nu vom putea să
adăpăm până ce nu s-au dus păstorii, iar tatăl nostru este tare bătrân!” Nu ne
putem adăpa vitele mai înainte ca toţi păstorii să plece cu turmele lor. Noi
suntem slabe şi nu putem să ne implicăm într-o dispută. A trebuit să venim să le
adăpăm deoarece tatăl nostru este bătrân şi nu mai poate face acest lucru. „Şi a
adăpat pentru ele”
Exegeţii spun: „După ce păstorii îşi adăpau turmele [de oi], obişnuiau să
astupe din nou gura fântânii cu o piatră imensă. Apoi cele două femei îşi adăpau
turmele din apa rămasă de la turmele păstorilor. Însă în acea zi Moise a venit, a
îndepărtat piatra, le-a adăpat turmele şi apoi a astupat din nou gura fântânii.
Califul Omar a spus că acea piatră era atât de mare încât nu putea fi ridicată
decât de zece bărbaţi.”

﴾ „...apoi s-a întors la umbră şi a zis: “Doamne, eu am mare nevoie de
binele pe care îl faci să coboare asupra mea!” ﴿

Ibn Abbas a spus: „Pe drumul dintre Egipt şi Madian, Moise s-a hrănit
numai cu plante şi frunze. Mergea desculţ, iar stomacul i se lipise de spate din
cauza foamei; avea aşadar nevoie urgentă de o hrană mai bună. Ata bin Sa’ib a
spus că Moise a zis: “Doamne, eu am mare nevoie de binele pe care îl faci să
coboare asupra mea!” cu voce tare, astfel că femeile l-au auzit.”

Moise găseşte adăpost
Allah a spus:

﴾ Apoi a venit la el una dintre cele două [copile], mergând cu sfială, şi i-a
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zis: “Tatăl meu te cheamă să-ţi dea o răsplată pentru că ne-ai adăpat nouă
[turma]". Şi când a venit [Moise] la el şi i-a istorisit povestea, i-a zis: “Nu te teme,
căci ai scăpat de neamul de nelegiuiţi!” ~ A zis una dintre ele: “Tată, ia-l cu
simbrie, căci cel mai bun pe care-l poţi lua cu simbrie este cel puternic şi vrednic
de încredere!” ~ I-a zis lui: “Eu voiesc să-ţi dau de nevastă una din aceste două
copile ale mele, cu condiţia să mă slujeşti opt ani. Iar de vei împlini zece, aceasta
este de la tine, căci eu nu voiesc să te împovărez, ci mă vei afla pe mine - dacă
va voi Allah - printre făcătorii de bine”. ~ A zis: “Aşa să fie între tine şi mine! Şi
oricare dintre cele două termene le voi împlini, nu va fi nedreptate asupra mea.
Iar Allah ne este Chezaş pentru ceea ce vorbim!” ﴿
[Coran 28:25-28]

Când femeile s-au întors mai devreme acasă, tatăl lor a fost foarte
surprins. Au povestit ele ce se întâmplase, iar acesta le-a cerut să se întoarcă şi
să-l aducă în casa lor pe acel om. „Apoi a venit la el una dintre cele două [copile],
mergând cu sfială” Femeia s-a îndreptat cu sfială spre Moise şi i-a transmis
mesajul. „...şi i-a zis: “Tatăl meu te cheamă să-ţi dea o răsplată pentru că ne-ai
adăpat nouă [turma]". Moise a mers alături de ea pentru a-i cunoaşte părintele.
Atunci i-a povestit trecutul său. Când a sfârşit, bătrânul i-a spus să nu se mai
teamă, căci acum era departe de jurisdicţia lor. «...şi [când Moise] i-a istorisit
povestea, i-a zis: “Nu te teme, căci ai scăpat de neamul de nelegiuiţi!”.»
Moise era tratat cu multă onoare şi atunci una dintre copile a spus tatălui
său: „Tată, ia-l cu simbrie” Ea i-a cerut părintelui său să-l ia „cu simbrie” ca să se
îngrijească de turmele lui, lăudându-l că este „puternic şi vrednic de încredere”.
Omar, Ibn Abbas şi mulţi alţii au relatat că atunci când fiica lui i-a spus acest
lucru, el a întrebat-o: „De unde ştii tu?” Ea a răspuns: „A ridicat o piatră pe care
nu mai puţin de zece oameni o pot ridica. Iar în timp ce îl aduceam spre casă şi
eu eram înaintea sa, a zis: «Stai în spatele meu, iar când trebuie să o iei pe altă
cale aruncă numai cu o pietricică pe acea cărare şi eu voi şti».”
I-a zis lui: “Eu voiesc să-ţi dau de nevastă una din aceste două copile ale
mele, cu condiţia să mă slujeşti opt ani. Iar de vei împlini zece, aceasta este de
la tine, căci eu nu voiesc să te împovărez, ci mă vei afla pe mine - dacă va voi
Allah - printre făcătorii de bine”. Prin prisma acestui verset, „Şcoala Hanbali” este
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de părere că o persoană poate angaja o altă persoană şi numai pentru hrană sau
veşminte. Îşi susţin această opinie, bazându-se şi pe un Hadis relatat de Ibn
Maja referitor la angajarea unui persoane pentru hrană. Ali bin Raba a relatat că
l-a auzit pe Utba bin Nadar spunând: „Şedeam alături de Profet - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - în timp ce recita „Surat Ta-Sin-Mim” şi după ce
a recitat povestea lui Moise, a spus: «Moise s-a tocmit vreme de opt ani – sau
zece – din modestie şi pentru a obţine hrana necesară organismului».”
“Aşa să fie între tine şi mine! Şi oricare dintre cele două termene le voi
împlini, nu va fi nedreptate asupra mea. Iar Allah ne este Chezaş pentru ceea ce
vorbim!” Moise i-a spus socrului său că aceea era o înţelegere între ei, iar de va
împlini unul dintre cele două termene, atunci nici o nedreptate nu i se va face,
spunând că Allah este Martorul acestui angajament. Moise a dus la împlinire
termenul de zece ani. Imamul Bukhari a relatat de la Sa’id bin Jubair
următoarele: „Un evreu m-a întrebat: «Pe care dintre termene le-a îndeplinit
Moise?» Eu am răspuns: «Nu ştiu, până ce nu voi merge la cel mai înţelept
dintre arabi şi-l voi întreba!» El a răspuns apoi: «L-a împlinit pe cel mai bun dintre
ele, şi anume pe cel mai lung.»” (Al-Bukhari şi An-Nasa’i)

Moise şi Muntele Tor

﴾ Când Moise a împlinit termenul şi a purces cu familia sa, a zărit un foc
dinspre Munte şi a zis familiei sale: “Rămâneţi aici! Eu văd un foc. Poate că o să
vă aduc o veste de la el sau un tăciune din foc, ca să vă încălziţi!” ~ Şi când a
ajuns la el, a fost strigat din partea dreaptă a văii, dinspre pomul din locul
binecuvântat: “O, Moise! Eu sunt Allah, Stăpânul lumilor! ~ Aruncă toiagul tău! Şi
când l-a văzut mişcându-se ca un şarpe, s-a întors şi a luat-o la fugă, fără să se
mai uite înapoi. “O, Moise! Apropie-te şi nu te teme, căci tu eşti dintre cei aflaţi în
siguranţă! ~ Vâră-ţi mâna prin deschizătura cămăşii tale şi ea va ieşi albă,
neatinsă de nici un rău! Şi strânge braţul către tine pentru ca să nu-ţi fie frică!
Acestea sunt două semne de la Domnul tău pentru Faraon şi pentru dregătorii
lui. Ei sunt un neam de nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 28:29-32]
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După ce a dus la împlinire termenul, Moise a plecat împreună cu familia
sa, îndreptându-se spre Egipt. Era nerăbdător să-şi vadă familia care se afla
acolo. Se spune că această călătorie a fost făcută într-o noapte întunecată şi
rece. S-au rătăcit, căci nu puteau zări nimic. În timp ce hoinăreau aşa, a zărit în
depărtare un foc spre Muntele Tor. Atunci a zis familiei sale: “Rămâneţi aici! Eu
văd un foc.” Se pare că numai el a văzut acel foc, căci acesta nu putea fi zărit de
ceilalţi membri ai familiei. Acela era de fapt o lumină care nu putea fi văzută de
nici o făptură umană. Moise a zis: „Poate că o să vă aduc o veste de la el (cu
referire la direcţia pe care o urmăm) sau un tăciune din foc, ca să vă încălziţi!”
Aceasta este dovada faptului că se rătăciseră într-o noapte rece şi întunecată.
De asemenea acest lucru este clar şi într-un alt verset din „Surat Ta-Ha”:

﴾ Oare ai aflat tu istoria lui Moise? ~ Când a văzut el un foc şi a zis către
familia lui: „Rămâneţi [aici]! Eu văd un foc! Poate că o să vă aduc un tăciune de
la el sau voi afla la foc călăuzire!”. ﴿
[Coran 20-9,10]

Sau după cum se spune în Surat An-Naml:

﴾ [Adu-ţi aminte] când a zis Moise familiei sale: “Eu zăresc un foc. Vă voi
aduce o veste de la el sau vă voi aduce un tăciune aprins, pentru ca voi să vă
încălziţi”. ﴿
[Coran 27:7]

Şi Moise a mers într-acolo şi a aflat o veste şi ce Veste minunată a fost, a
primit călăuzirea, şi ce Călăuzire măreaţă a fost!

Allah a zis:
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﴾ Şi când a ajuns la el, a fost strigat din partea dreaptă a văii, dinspre
pomul din locul binecuvântat: “O, Moise! Eu sunt Allah, Stăpânul lumilor! ﴿
[Coran 28:30]

A descris de asemenea această întâmplare şi în „Surat An-Naml”:

﴾ Şi când a venit la el, i s-a zis lui: “Binecuvântat este Cel ce e în foc şi cel
ce este în jurul lui! Mărire lui Allah, Stăpânul Lumilor! ~ O, Moise! Eu sunt Allah
Cel Preaputernic [şi] Înţelept! ﴿
[Coran 27:8,9]
Allah a revelat de asemenea în „Surat Ta-Ha”:

﴾ Şi când a ajuns la el, a fost el strigat: „O, Moise! ~ Eu sunt Stăpânul tău!
Scoate-ţi încălţările tale, căci tu te afli în valea cea sfântă, Tuwa! ~ Eu te-am
ales, deci ascultă la ceea ce ţi se revelează! ~ Eu sunt Allah şi nu există altă
divinitatea în afară de Mine! Aşadar, venerează-Mă şi împlineşte Rugăciunea
[As-Salat], pentru pomenirea Mea! ~ Ceasul va sosi - de-abia îl mai ţin ascuns pentru ca fiecare suflet să fie răsplătit după cum se osteneşte! ~ Şi să nu te
abată de la el acela care nu crede în el şi urmează poftei sale, pentru ca să nu
pieri! ﴿
[Coran 20:11-16]

Mulţi exegeţi au spus că după ce a zărit focul, Moise s-a îndreptat în acea
direcţie şi l-a găsit arzând într-un arbust spinos verde. Focul devenea şi mai
intens, însă, cu fiece moment ce trecea, arbustul era la fel de verde. Totuşi,
Moise a rămas liniştit, deşi plin de uimire. Se afla în Valea Tuwa şi era îndreptat
cu faţa spre Qibla (direcţia spre care se îndreaptă toţi musulmanii în rugăciune).
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Arbustul acela se afla în partea sa dreaptă, privind dinspre apus. Atunci Domnul
său l-a strigat. I-a poruncit mai întâi să-şi scoată încălţările pentru a-şi arăta
preţuirea pentru acel loc sfânt.
În Biblie se spune că Moise şi-a ascuns faţa de strălucirea acelei lumini.
(Biblia, „Ieşirea”, 3)
Apoi a vorbit Allah lui Moise astfel: „O, Moise! ~ Eu sunt Stăpânul tău!” Şi
„Eu sunt Allah şi nu există altă divinitatea în afară de Mine! Aşadar,
venerează-Mă şi împlineşte Rugăciunea [As-Salat], pentru pomenirea Mea!”
Acesta a fost primul Mesaj sau Revelare către Moise. Allah este Stăpânul
Lumilor, în afară de care nu există altă divinitate! Numai Lui I se cuvin toată
Slava şi Mărirea şi numai El trebuie slăvit în rugăciune.
Apoi Allah l-a vestit că aceasta nu este o lume ce va dăinui veşnic. Lumea
veşnică este numai Viaţa de Apoi, care va veni fără de veste, „pentru ca fiecare
suflet să fie răsplătit după cum se osteneşte!” De face bine, omul va fi răsplătit
prin bine, iar de face rele, atunci prin rele. Allah i-a poruncit lui Moise să
înfăptuiască numai fapte bune şi să-i ocolească pe cei ce nu se supun Lui,
urmându-şi propriile dorinţe. Apoi a grăit Allah către Moise:

﴾ „Dar ce este aceea din [mâna ta] dreaptă, Moise?” ﴿
[Coran 20:17]

Allah l-a întrebat pe Moise despre toiagul pe care îl ţinea de multă vreme
în mână, fiindcă era foarte sigur că acesta era un simplu toiag din lemn. Moise a
spus: „Acesta este toiagul meu, pe care mă sprijin şi cu care scutur frunze pentru
oile mele şi de la care mai am şi alte foloase”. [Coran 20:18]
Moise a spus: „Da, acesta este toiagul meu şi sunt foarte obişnuit cu el.”

﴾ A zis: „Aruncă-l, Moise!” ~ L-a aruncat şi iată-l [preschimbat într-] un
şarpe ce se târa. ﴿
[Coran 20:19,20]
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Aceasta a fost o minune adevărată şi o ultimă dovadă că Acela Care îi
vorbea din interiorul arbustului era Cel ce a creat toate lucrurile.
În Biblie se spune că Moise i-a cerut lui Allah o dovadă care să ateste
spusele sale atunci când va merge la Faraon. Allah a spus: „Ce ai în mână?” Şi
el a răspuns: „Un toiag!” ~ „Aruncă-l jos!” îi zice Domnul. Şi a aruncat Moise
toiagul jos şi s-a făcut toiagul şarpe şi a fugit Moise de el.” Dumnezeu i-a poruncit
să întindă mâna şi să-l apuce de coadă. Când l-a apucat „s-a făcut toiag în mâna
lui”. (Biblia, „Ieşirea”, 4)
În versetul următor, Allah a spus: Aruncă toiagul tău! Şi când l-a văzut
mişcându-se ca un şarpe, s-a întors şi a luat-o la fugă, fără să se mai uite înapoi.
“O, Moise! Apropie-te şi nu te teme, căci tu eşti dintre cei aflaţi în
siguranţă!” [Coran 28:31] Toiagul său s-a transformat într-un şarpe imens,
înspăimântător, care avea o gură mare şi se mişca foarte repede. Când l-a văzut,
Moise a luat-o la fugă fără a mai privi înapoi. Însă Allah l-a oprit, zicând: „O,
Moise! Apropie-te şi nu te teme, căci tu eşti dintre cei aflaţi în siguranţă!” Când
s-a întors, Allah i-a poruncit să-l apuce, spunând: „Ia-l, fără să te temi, căci Noi îl
vom readuce la prima sa stare!” [Coran 20:21]
Allah i-a poruncit apoi să-şi vâre mâna la subsuoară şi să o scoată, iar
când a făcut acest lucru, era albă, fără a avea vreo pată, neatinsă de vreo
vătămare (lepră). De aceea a spus:

﴾ „Vâră-ţi mâna prin deschizătura cămăşii tale şi ea va ieşi albă, neatinsă
de nici un rău! Şi strânge braţul către tine pentru ca să nu-ţi fie frică! Acestea
sunt două semne de la Domnul tău pentru Faraon şi pentru dregătorii lui. Ei sunt
un neam de nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 28:32]

Se spune că atunci când te temi, de-ţi vei pune mâna pe inimă, vei fi
uşurat de această teamă. Această situaţie însă se referă în special la Moise, căci
binecuvântarea acordată unui drept-credincios poate să facă posibil acest lucru.
În Surat An-Naml, Allah a spus:
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﴾ Vâră-ţi mâna în deschizătura cămăşii tale! Ea va ieşi albă, fără nici un
rău - [una] din cele nouă minuni pentru Faraon şi neamul său, fiindcă ei sunt
într-adevăr un neam de nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 27:12]

Aceste două semne se numără printre cele nouă ce i-au fost acordate lui
Moise, după cum a grăit Allah: „Acestea sunt două semne de la Domnul tău
pentru Faraon şi pentru dregătorii lui. Ei sunt un neam de nelegiuiţi!” [28:32], se
referă la toiag şi la mâna cea albă, în afară de alte şapte, adică în total nouă
semne, după cum se spune în Surat Al-Isra:

﴾ I-am dat Noi lui Moise nouă semne limpezi. Întreabă-i numai pe fiii lui
Israel, la care a venit [Moise] şi Faraon i-a zis: “Eu te socotesc pe tine, o, Moise,
vrăjit!” ~ Iar el a zis: “Tu ştii că nu le-a trimis pe acestea decât Stăpânul cerurilor
şi al pământului, ca semne limpezi şi eu te cred, o, Faraon, pierdut!” ﴿
[Coran 17:101,102]
Toate aceste nouă semne sunt menţionate în amănunt în Surat Al-A’raf.

﴾ Şi am cercat Noi pe neamul lui Faraon cu ani de foamete şi cu lipsă de
roade, poate că vor lua aminte! ~ Şi când aveau parte de bine, atunci ziceau ei:
"Aceasta ni se cuvine nouă!" Iar dacă se abătea asupra lor ceva rău, atunci
vedeau semn rău în Moise şi în cei care erau cu el. Însă semnele lor se află la
Allah, dar cei mai mulţi dintre ei nu ştiu! ~ Şi au zis ei: "Orice semne ne vei
aduce, ca să ne farmeci cu ele, noi nu-ţi vom fi ţie credincioşi!" ~ Şi am trimis Noi
asupra lor potopul, lăcustele, păduchii, broaştele şi sângele, ca semne desluşite,
dar ei s-au îngâmfat şi au fost un neam de păcătoşi. ﴿
[Coran 7:130-133]
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Aceste nouă semne sunt diferite de Cele Zece Porunci ale Sale. Unii
oameni le-au amestecat şi le-au considerat ca fiind aceleaşi.
Când Allah i-a poruncit să meargă la Faraon, Moise a zis:

﴾ A zis: “Doamne, eu am ucis un suflet de-al lor şi mă tem ca ei să nu mă
ucidă! ~ Însă fratele meu Aaron este mai limpede decât mine la limbă. Trimite-l
cu mine spre ajutor, ca să adeverească spusele mele, căci mă tem să nu mă
socotească mincinos!” ~ A zis [Allah]: “Vom întări braţul tău, [trimiţându-l şi pe]
fratele tău şi vă vom da vouă putere, astfel încât ei să nu ajungă la voi. Cu
semnele Noastre veţi fi voi şi cei care vă urmează pe voi biruitori”. ﴿
[Coran 28:33-35]
Când Allah i-a dezvăluit lui Moise Misiunea ce-i va fi încredinţată, aceea
de trimis al Său, acesta şi-a exprimat neliniştea şi i-a pomenit de ceea ce făcuse
în trecut. A spus că ucisese un egiptean din neamul copt şi aceştia se vor
răzbuna pe el sau poate chiar îl vor ucide. “Doamne, eu am ucis un suflet de-al
lor şi mă tem ca ei să nu mă ucidă! ~ Însă fratele meu Aaron este mai limpede
decât mine la limbă. Trimite-l cu mine spre ajutor, ca să adeverească spusele
mele, căci mă tem să nu mă socotească mincinos!” Moise l-a rugat pe Allah ca
fratele său, Aaron, să fie numit reprezentantul şi ajutorul său, pentru a putea
transmite Mesajul într-o formă mai bună, căci fratele său era un mai bun orator
decât el. Allah a răspuns cererii sale astfel: “Vom întări braţul tău, [trimiţându-l şi
pe] fratele tău şi vă vom da vouă putere, astfel încât ei să nu ajungă la voi. Cu
semnele Noastre veţi fi voi şi cei care vă urmează pe voi biruitori”.
În Surat Ta-Ha se spune:

﴾ Şi purcede tu către Faraon, căci el întrece orice măsură!” ~ A zis:
„Doamne, deschide-mi mie pieptul ~ Şi uşurează-mi mie lucrul [ce trebuie să-l
împlinesc] ~ Şi dezleagă-mi nodul limbii mele, ~ Pentru ca ei să priceapă vorbele
mele! ﴿
[Coran 20:24-28]
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Hasan Basri a spus: „Trimişii cer un lucru numai cu referire la nevoile lor şi
de aceea unele defecte au rămas pe limba lui Moise. Atunci când a mers la
Faraon, acesta l-a umilit, spunându-i că este de neînţeles: “...Oare nu sunt eu
mai bun decât acesta care este umilit şi abia de poate grăi?” [Coran 43:52]
Atunci Moise a spus:

﴾ Şi dă-mi mie un sfetnic din familia mea, ~ Pe Aaron, fratele meu, ~
Sporind prin el forţa mea ~ Şi fă-l pe el părtaş la lucrul meu, ~ Pentru ca noi să
Te lăudăm mereu ~ Şi să Te pomenim mereu! ~ Iar Tu întotdeauna ne-ai văzut
pe noi, [ştiind astfel tot ceea ce noi facem]!” ~ A zis: „Cererea ta a fost împlinită,
Moise!” ﴿
[Coran 20:29-36]

Din versetele de mai sus reiese că: „Noi am răspuns tuturor cererilor tale şi
ţi-am dăruit tot ceea ce ai cerut.” Acest lucru indică poziţia lui Moise înaintea lui
Allah. Când i-a cerut să pogoare Revelaţia asupra fratelui său, Aaron, Allah a
acceptat şi a grăit: „şi a fost el la Allah în mare cinste.” [Coran 33:69]
De asemenea Allah a grăit:

﴾ Şi i l-am dăruit Noi, prin îndurarea Noastră, pe fratele său Aaron, ca
profet. ﴿
[Coran 19:53]

În timp ce se îndreptau să facă pelerinajul, A’işa a auzit un om spunând:
„A avut vreun frate încredere în fratele său?” Oamenii au păstrat tăcerea. A’işa
le-a spus celor ce erau în jurul Haudei (nt. şa specială pentru cămile, împodobită
şi acoperită) ei: „Acesta a fost Moise bin Imran, atunci când a mijlocit la Allah
pentru fratele său, Aaron, şi Allah a pogorât Revelaţia de asemenea şi asupra
lui.” Allah a spus: „Şi i l-am dăruit Noi, prin îndurarea Noastră, pe fratele său
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Aaron, ca profet. [Coran 19:53]

Moise merge la Faraon
În Surat Aş-Şuara, Allah a spus:

﴾ Adu-ţi aminte] când l-a chemat Domnul tău pe Moise, [zicându-i]: „Du-te
tu la neamul celor nelegiuiţi, ~ Neamul lui Faraon! Oare nu au ei frică?” ~ Şi a zis
el: „Doamne, mă tem că mă vor socoti mincinos ~ Şi că pieptul meu se va
strânge şi că limba mea nu-şi va da drumul. Deci trimite după Aaron! ~ Ei mă
învinuiesc de un păcat şi mă tem să nu mă omoare!” ~ A zis El: „Nicidecum!
Mergeţi amândoi cu minunile Noastre! iar Noi suntem cu voi şi auzim. ~ Mergeţi,
aşadar, la Faraon şi ziceţi-i: „Noi suntem trimişii Stăpânului lumilor. [El ne-a trimis
să-ţi spunem:] ~ Trimite-i pe fiii lui Israel împreună cu noi!” ~ A zis: „Oare nu
te-am crescut printre noi când erai tu sugar? Şi nu ai rămas tu printre noi ani [la
rând] din viaţa ta? ~ Şi ai săvârşit tu fapta [rea] pe care ai săvârşit-o! Iar acum tu
eşti dintre cei nerecunoscători!” ﴿
[Coran 26:10-19]
Din versetele de mai înainte se înţelege că Moise şi Aaron au mers la
Faraon şi i-au vorbit despre Mesajul Divin şi despre scopul misiunii lor, acela de
a-l chema împreună cu poporul său să urmeze calea lui Allah şi să-L slăvească
numai pe Allah Unicul. A spus de asemenea că ar trebui să-i elibereze pe izraeliţi
şi să-i lase să plece. Însă Faraonul s-a arătat trufaş, l-a umilit pe Moise şi a
criticat Mesajul cu care fusese trimis, spunând: „Oare nu te-am crescut printre
noi când erai tu sugar? Şi nu ai rămas tu printre noi ani [la rând] din viaţa ta? ~ Şi
ai săvârşit tu fapta [rea] pe care ai săvârşit-o! Iar acum tu eşti dintre cei
nerecunoscători!” Oare nu eşti tu acela pe care l-am crescut în locuinţa noastră
şi căruia i-am oferit toate bunătăţile acestei vieţi? Faraonul i-a reamintit de
asemenea că era vinovat de uciderea unei persoane şi că era nerecunoscător
celui ce i-a făcut atât de mult bine.
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Acest verset este de asemenea o dovadă clară că acesta era Faraonul de
care Moise fugise şi la care fusese trimis ca profet. În Biblie se spune că
Faraonul de care Moise fugise murise în timp ce el se afla la Madian şi că Moise
a fost trimis la alt Faraon.
Cu toate acestea, Moise i-a răspuns:

﴾ A zis el: „Am săvârşit-o, dar eu eram [atunci] printre cei rătăciţi ~ Şi am
fugit de la voi, pentru că mi-a fost teamă de voi, însă Domnul meu mi-a dat
înţelepciune şi m-a făcut pe mine dintre trimişi.” ﴿
[Coran 26:20,21]
Moise i-a dat răspuns Faraonului referitor la binefacerea pe care acesta i-a
făcut-o prin faptul că l-a crescut în palat. A zis:

﴾ [Şi cum spui tu că] aceasta este o binefacere pe care o pomeneşti
[lăudându-te], când tu i-ai înrobit pe fiii lui Israel?” ﴿
[Coran 26:22]
Moise i-a răspuns Faraonului printr-un contra-argument. A zis: „Consideri
de asemenea o binefacere faptul că ai înrobit întregul neam al lui Israel?”

﴾ A întrebat Faraon: „Şi ce este Stăpânul lumilor”? ~ I-a răspuns: „Este
Stăpânul cerurilor şi al pământului şi al celor care se află între ele, dacă voi aţi
putea să fiţi convinşi!” ~ Le-a zis celor din jurul său: „Voi nu auziţi?” ~ A
continuat: „Stăpânul vostru şi stăpânul părinţilor voştri cei dintâi!” ~ A zis:
„Mesagerul care v-a fost trimis este nebun!” ~ Şi a adăugat: „Stăpânul Răsăritului
şi al Apusului şi al celor care se află între acestea, dacă voi pricepeţi!” ﴿
[Coran 26:23-28]
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În versetele de mai înainte, Allah a menţionat discuţia dintre Moise şi
Faraon, prezentând dovada clară a existenţei lui Dumnezeu prin atragerea
atenţiei lui şi a neamului său asupra faptului că tot ceea ce ei percep – existenţa
cerurilor şi a pământului, a fiecărui lucru ce se află între acestea – nu reprezintă
altceva decât creaturi ale Domnului, şi de aceea este El Stăpânul Lumilor.
Faraonul a negat existenţa lui Dumnezeu şi a pretins că el este acela. În
Coran se spune:

﴾ A adunat [oamenii] şi a strigat. ~ Şi a zis: "Eu sunt Domnul vostru cel mai
înalt!" ﴿
[Coran 79:23-24]

﴾ A zis Faraon: „O, dregători ai mei! Eu nu ştiu altă divinitate pentru voi,
afară de mine!” ﴿
[Coran 28:38]
Faraonul a negat existenţa unui Dumnezeu cu toate că ştia foarte bine că
Dumnezeu există şi că el era numai o făptură care s-a născut şi care va muri
precum toţi cei de dinainte. Dumnezeu este Cel ce a creat şi a dat formă acestei
lumi şi unei alte lumi, după cum se spune în Coran:

﴾ Şi le-au tăgăduit ei, cu nedreptate şi îngâmfare, măcar că sufletele lor
erau încredinţate de ele. Şi priveşte care a fost sfârşitul celor care au semănat
stricare! ﴿
[Coran 27:14]
Acesta a fost motivul pentru care Faraonul a respins Profeţia lui Moise,
căci nu credea în existenţa unui alt Stăpân în afară de el, şi a zis: „Şi ce este
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Stăpânul lumilor”?, deoarece Moise şi fratele său, Aaron, îi spuseseră: „Noi
suntem trimişii Stăpânului lumilor.”
Moise i-a răspuns astfel: „Este Stăpânul cerurilor şi al pământului şi al
celor care se află între ele, dacă voi aţi putea să fiţi convinşi!” El este Cel ce a
creat lumea văzută şi cea nevăzută şi El este Cel ce a creat fiecare lucru dintre
planete, nori, aer, apă, plante, animale şi fiecare lucru pe care-l putem percepe.
Acestea nu s-au creat singure. Au fost create de un Dumnezeu Unic, Cel ce este
Stăpânul Lumilor.
Moise s-a întors apoi spre dregători şi spre ceilalţi oameni ai curţii, care îl
luaseră în derâdere, şi le-a spus: „Voi nu auziţi?” Cu toate acestea, Moise nu era
dintre cei care se mâniau. S-a întors spre ei şi le-a zis: „Stăpânul vostru şi
stăpânul părinţilor voştri cei dintâi!” Allah este Cel ce v-a creat pe voi, pe părinţii
şi pe strămoşii voştri. Cu toţii ştiu foarte bine că ei nu s-au creat singuri şi nici
părinţii voştri nu au făcut acest lucru, ci numai Stăpânul lumilor are Puterea
aceasta.
Faraonul însă nu putuse fi trezit din somnul adânc în care căzuse şi nici nu
dorise să se lepede de această cale greşită. El a stăruit în necredinţa sa în
Dumnezeu şi a zis: „Mesagerul care v-a fost trimis este nebun!” Moise a zis:
„Este Stăpânul cerurilor şi al pământului şi al celor care se află între ele, dacă voi
aţi putea să fiţi convinşi!” El este Cel ce a supus toate stelele cerului. El este
Creatorul luminii şi întunericului. El este Stăpânul soarelui şi al lunii. El este
Stăpânul cerurilor şi al pământului. El este Stăpânul trecutului şi prezentului şi
numai El, Allah, este Stăpânul lucrurilor văzute şi nevăzute.
Când şi-a dat seama că era evident că nu este stăpânul nici unui lucru,
Faraonul s-a folosit de autoritatea sa şi a zis:

﴾ „Dacă tu iei un alt dumnezeu afară de mine, te voi pune printre cei
întemniţaţi!” ~ A răspuns: „Dar dacă eu ţi-aş aduce un lucru ca dovadă limpede?”
~ I-a răspuns: „Adu-l, dacă tu eşti dintre cei care grăiesc adevărat!” ~ Şi a
aruncat toiagul său care s-a făcut un şarpe învederat. ~ Şi a scos mâna sa şi ea
era albă, pentru cei care priveau la ea. ﴿
[Coran 26:29:33]
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Aceste dovezi cu care Allah i-a trimis la Faraon au fost două mari minuni.
De îndată ce şi-a aruncat toiagul, acesta s-a făcut un şarpe „învederat”. Pe de
altă parte, Moise şi-a vârât mâna la piept şi când a scos-o, aceasta lucea ca o
lumină strălucitoare ce a luat vederea celor ce erau la curtea Faraonului. Apoi a
băgat din nou mâna în sân şi când a scos-o arăta la fel ca orice mână normală.
Faraonul însă nu s-a lepădat de necredinţa sa şi nu a încetat să se
auto-proclame drept stăpân şi domn. El pretindea că tot ceea ce făcuse Moise nu
fusese decât magie şi vrăjitorie. Astfel a decis să-l învingă pe Moise printr-un act
asemănător de vrăjitorie şi a trimis după toţi vrăjitorii din regat, aşa cum vom
menţiona mai târziu.
În Surat Ta-Ha se spune:

﴾ Şi iată cum sora ta mergea, [urmându-te], şi a zis ea: „Să vă arăt eu pe
cineva care să-l întreţină şi să-l crească?” Şi te-am înapoiat Noi mamei tale,
pentru ca ea să se bucure şi să nu mai fie mâhnită! [Şi atunci când] ai ucis un
suflet, Noi te-am mântuit de întristare. Şi te-am încercat Noi în fel şi chip. Apoi tu
ai rămas ani în şir printre neamul din Madyan. Apoi ai venit [aici], aşa cum a fost
orânduiala, Moise! ~ Şi te-am ales Eu pentru [slujirea] Mea. ~ Pleacă tu
împreună cu fratele tău, cu minunile Mele, şi să nu încetaţi să Mă pomeniţi pe
Mine! ~ Duceţi-vă la Faraon, căci el a întrecut orice măsură! ~ Şi spuneţi-i lui
vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau se va teme!” ~ Au zis ei:
„Doamne, ne e frică să nu ne pedepsească degrabă şi să nu întreacă măsura”. ~
A zis: „Nu vă fie frică! Eu sunt lângă voi. Aud şi văd. ﴿
[Coran 20:40-46]
Aşa a grăit Allah către Moise într-o noapte. Allah spune: „Tot timpul cât ai
fost în palatul Faraonului am vegheat asupra ta. Te-ai aflat sub Protecţia şi
Veghea Mea. Apoi te-am scos din pământul Egiptului şi te-am dus în Madian
potrivit Planului Meu şi destinului tău. Apoi a trebuit să rămâi acolo câţiva ani şi
„...ai venit [aici], aşa cum a fost orânduiala, Moise!” Fiecare lucru s-a întâmplat
aşa cum am plănuit Eu pentru tine. Apoi „te-am ales Eu pentru [slujirea] Mea.”
„Pleacă tu împreună cu fratele tău, cu minunile Mele, şi să nu încetaţi să
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Mă pomeniţi pe Mine!” Când veţi ajunge la Faraon, nu uitaţi să Mă pomeniţi, căci
vă va ajuta să vă întăriţi sufletul şi să-i transmiteţi Mesajul cu care aţi fost trimişi.
Apoi Allah a spus: „Duceţi-vă la Faraon, căci el a întrecut orice măsură! ~ Şi
spuneţi-i lui vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau se va teme!” Atât
de Îndurător este Allah cu făpturile sale. Deşi ştia în Înţelepciunea Sa Fără de
Sfârşit că Faraonul va respinge Adevărul şi se va purta cu înfumurare şi dispreţ,
a trimis la el pe cel mai bun profet din acea vreme. Şi El i-a sfătuit să se poarte
cu el cu blândeţe şi bunătate, să-l trateze cu demnitate, pentru că astfel poate se
va teme de Allah.
Cu adevărat, Allah şi-a sfătuit astfel profetul, după cum se spune în Coran:

﴾ Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi
discută cu ei cum e mai frumos! ﴿
[Coran 16:125]
Şi El a zis:

﴾ Nu discutaţi cu oamenii Cărţii decât în felul cel mai frumos, afară de
aceia dintre ei care sunt nelegiuiţi [cu voi]! ﴿
[Coran 29:46]
Hasan Basri a zis: „Şi spuneţi-i lui vorbe blânde!”, adică: „Tu ai un Stăpân
şi cu toţii trebuie să ne întoarcem la El şi apoi trebuie să ne îndreptăm fie spre
Rai, fie spre Iad.”
Wahb bin Munabbih a zis: „Spune-i lui că Eu, Stăpânul, sunt mai aproape
de îndurare şi iertare decât de mânie şi răzbunare.”
Au zis ei: „Doamne, ne e frică să nu ne pedepsească degrabă şi să nu
întreacă măsura”, căci Faraonul era un tiran absolut, iar autoritatea sa se
întindea în întreg Egiptul. Armata sa era pretutindeni. Nu se simţeau în siguranţă
şi se gândeau ca nu cumva Faraonul să-i pedepsească. Însă Allah i-a liniştit şi
i-a asigurat astfel: „Nu vă fie frică! Eu sunt lângă voi. Aud şi văd.” Sau aşa cum a
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grăit în Surat Aş-Şuara: „Noi suntem cu voi şi auzim.” [26:15]
Allah a grăit:

﴾ Deci mergeţi la el şi ziceţi: “Noi suntem solii Domnului tău. Trimite-i pe fiii
lui Israel împreună cu noi şi nu-i mai chinui! Venim la tine cu un semn de la
Domnul tău. Pacea asupra aceluia care urmează calea cea dreaptă! ~ Ni s-a
revelat nouă că osânda este pentru acela care tăgăduieşte credinţa şi îi întoarce
spatele”! ﴿
[Coran 20:47,48]
Şi Allah a menţionat că le-a poruncit amândurora, lui Moise şi lui Aaron, să
meargă la Faraon, să-l cheme să urmeze calea lui Allah, să-l slăvească numai
pe Allah Unicul, fără a-I face Lui asociaţi şi să-i spună de asemenea să-i
elibereze pe fiii lui Israel din captivitate şi sclavie. Şi-au susţinut afirmaţia prin
două mari minuni, spunându-i Faraonului: „Venim la tine cu un semn de la
Domnul tău.” I-a vorbit Faraonului despre consecinţele pe care le va înfrunta în
ambele cazuri: de va urma calea cea dreaptă şi de va respinge adevărul. În
primul caz, Moise a zis: „Pacea asupra aceluia care urmează calea cea dreaptă!”
În cel de-al doilea caz, a spus: „Ni s-a revelat nouă că osânda este pentru acela
care tăgăduieşte credinţa şi îi întoarce spatele!”
Suddi şi alţi exegeţi au spus: „Când s-a întors din Madian, Moise a mers la
mama şi la fratele său, Aaron. Aceştia se găseau la cină. A cinat alături de ei şi
apoi i-a spus lui Aaron: „O, Aaron! Allah ne-a poruncit să mergem la Faraon şi
să-l chemăm să-L slăvească pe El. Să mergem aşadar!” Au ajuns la poartă, însă
aceasta era închisă. Moise a zis către paznicii: „Mergeţi şi spuneţi-i că la poartă
se află Trimişii lui Allah!” Paznicii au început să-i ia în derâdere şi să le
vorbească în batjocură.”
Unii exegeţi spun că nu li s-a permis să intre vreme îndelungată. Ibn Ishaq
a spus: „Li s-a permis să intre după doi ani, căci nimeni nu avusese curajul să
meargă la Faraon şi să ceară permisiunea pentru ei.” S-a spus de asemenea că
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Moise a înaintat şi a lovit poarta cu toiagul său. Faraonul a fost deranjat de acest
lucru şi a dat poruncă să fie aduşi înaintea-i. Şi ei au stat înaintea lui şi l-au
chemat la calea lui Allah.
Allah a zis:

﴾ Atunci a zis: „Şi cine este Domnul vostru, Moise?” ~ I-a răspuns el:
„Domnul nostru este acela care a dat fiecăruia firea sa şi apoi l-a călăuzit”. ~
Atunci l-a întrebat: „Şi ce spui despre neamurile cele vechi?” ~ I-a răspuns:
„Ştiinţa despre ele se află la Domnul meu într-o carte. Domnul meu nu greşeşte
şi nu uită. ~ El este acela care v-a făcut pământul ca leagăn şi v-a făcut vouă pe
el drumuri şi a pogorât apa din cer." Şi prin ea am făcut să răsară soiuri de
felurite plante. ~ Mâncaţi şi lăsaţi să pască vitele voastre! Întru aceasta sunt
semne pentru cei dăruiţi cu minte. ~ Din el v-am creat, în el vă vom întoarce şi
din el vă vom scoate încă o dată”. ﴿
[Coran 20:49-55]
Faraonul nu a vrut să accepte ideea existenţei unui Creator şi a zis: „Şi
cine este Domnul vostru, Moise?” El este Cel ce a creat toate creaturile şi le-a
hotărât hrana, soarta şi faptele şi a scris totul în Cartea Sa. Apoi Allah a călăuzit
fiecare făptură spre ceea ce a scris pentru ea. Astfel că faptele oamenilor s-au
potrivit cu ceea ce a fost scris. Într-un alt verset, Allah a grăit:

﴾ Laudă numele Domnului tău Cel Preaînalt [Al-'A'la] ~ Care a creat şi a
plămădit ~ Şi care a orânduit şi a călăuzit, ﴿
[Coran 87:1-3]
Cu toate acestea, Faraonul a spus: „Şi ce spui despre neamurile cele
vechi?” şi l-a întrebat pe Moise: „Dacă Domnul vostru este Creatorul [lumii],
Creatorul destinului şi Cel ce a călăuzit, atunci de ce neamurile din generaţiile de
mai înainte au slăvit alţi zei în afară de El? De ce au slăvit stele sau alţi idoli pe
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care-i cunoaşteţi? Din ce motiv acele generaţii nu au putut să urmeze această
călăuzire?” Moise a răspuns: Ştiinţa despre ele se află la Domnul meu într-o
carte. Domnul meu nu greşeşte şi nu uită.
Moise a răspuns că, deşi slăviseră alţi zei, acest lucru nu reprezenta o
dovadă pentru ei şi nici nu contrazicea spusele sale, deoarece şi aceştia erau
neştiutori ca şi el (Faraonul). Tot ceea ce au spus şi au făcut a fost scris într-o
carte şi după aceasta vor fi ei judecaţi în Ziua de Apoi. Moise i-a vorbit din nou
Faraonului de Atotputernicia şi Ştiinţa Domnului şi de faptul că El este Cel ce a
creat pământul care este precum un culcuş pentru umanitate şi cerul care este
ca un acoperiş deasupra ei. A creat apoi întregul sistem de subzistenţă pentru
cei ce sălăşluiesc pe pământ. El a spus: „Mâncaţi şi lăsaţi să pască vitele
voastre! Întru aceasta sunt semne pentru cei dăruiţi cu minte”, adică pentru cei
ce posedă grai şi minte. În Surat Al-Baqara se spune:

﴾ „O, voi oameni, slăviţi-L pe Domnul vostru, care v-a făcut pe voi şi pe cei
de dinaintea voastră. Ca să aveţi frică [de El]. ~ [Slăviţi-L pe] cel care v-a făcut
vouă pământul un covor şi cerul o zidire şi a pogorât din cer apă şi a scos prin
ea, din roade, hrană pentru voi. De vreme ce voi ştiţi [toate acestea], nu-i faceţi
lui Allah semeni!” ﴿
[Coran 2:21,22]
După ce a menţionat că pământul va reveni la viaţă după ce a pogorât
ploaie asupra-i şi a grăit despre modul în care se va înălţa vegetaţia, Allah ne
îndreaptă acum atenţia asupra unui lucru şi spune: „Din el v-am creat, în el vă
vom întoarce şi din el vă vom scoate încă o dată” [Coran 20:55]
În Surat Al-A’raf, Allah a spus:

﴾ Precum v-a creat El, aşa vă veţi întoarce. ﴿
[Coran 7:29]
În Surat Ar-Rum, El a spus:

289

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

﴾ 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 din ceruri şi
de pre pământ şi El este Atotputernic [şi] Înţelept. ﴿
[Coran 30:27]
Apoi Allah Preaputernicul a spus:

﴾ Şi i-am arătat Noi toate semnele Noastre, însă el le-a tăgăduit şi nu a
voit [să creadă]. ~ Şi a zis el: „Ai venit la noi ca să ne scoţi din pământul nostru
cu vrăjile tale, Moise! ~ Îţi vom aduce şi noi vrăji asemenea lor. Deci hotărăşte
între noi şi tine o întâlnire de la care să nu lipsim nici noi, nici tu, într-un loc
convenabil!” ~ A zis: „Întâlnirea cu voi va fi în ziua de sărbătoare şi lumea să se
adune dimineaţa!” ﴿
[Coran 20:56-59]
Versetele de mai sus sunt dovezi clare ale ignoranţei Faraonului şi ale
modului în care acesta a respins credinţa. Acesta era de părere că ceea ce
arătase Moise stătuse sub semnul vrăjitoriei şi s-a gândit că „vrăjitoria” lui ar fi
putut fi înfrântă de o altă vrăjitorie. Însă s-a înşelat. Faraonul i-a cerut lui Moise
să precizeze o anumită zi în care să se înfrunte şi unde să poată participa toată
lumea pentru a vedea cine are dreptate.
Exact acest lucru dorea Moise şi acesta s-a înfăptuit cu atâta uşurinţă.
Scopul lui Moise era să demonstreze Adevărul Divin în faţa oamenilor şi a
Faraonului, pentru ca oamenii să cunoască Adevărul direct de la sursă. Şi atunci
Moise, fără nici o întârziere, a numit ziua de sărbătoare la care participa toată
lumea şi a zis: „Întâlnirea cu voi va fi în ziua de sărbătoare şi lumea să se adune
dimineaţa!” Moise nu numai că a numit ziua respectivă ca fiind ziua de
sărbătoare pentru ca toată lumea să asiste la aceasta, ci a numit ceasul în care
soarele era sus pe cer pentru ca oamenii să asiste cu atenţie la întâlnire. Aşadar
Faraonul nu putea să mai aibă vreun motiv care să-i justifice necredinţa. Moise
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avea multă încredere în Puterea şi Misiunea Divină, astfel că nu avea nici o
îndoială că va ieşi învingător.

Moise şi vrăjitorii
Allah a spus:

﴾ Şi a plecat Faraon, a adunat vicleşugul său şi apoi s-a întors [la
întâlnire]. ~ Le-a zis Moise: „Vai vouă! Nu născociţi minciună împotriva lui Allah,
căci vă va nimici cu pedeapsa Lui! Iar aceia care vor născoci, vor pierde!” ~ Şi au
discutat ei între ei despre lucrul lor, dar au ţinut aceasta într-ascuns. ~ Apoi au
zis ei: „Aceştia sunt doi vrăjitori care voiesc să vă alunge din pământul vostru cu
farmecele lor şi să vă ia rânduiala voastră cea desăvârşită. ~ Adunaţi-vă, aşadar,
vicleşugul vostru şi veniţi într-un singur rând, căci astăzi va izbândi acela care va
fi deasupra!” ﴿
[Coran 20:60-64]
Allah ne-a informat despre ziua în care aceştia s-au întâlnit pentru a
demonstra cine era cu adevărat măreţ. Faraonul i-a strâns laolaltă pe toţi vrăjitorii
regatului egiptean. La acea vreme, Egiptul era pământul multor vrăjitori renumiţi
ce stăpâneau această ştiinţă. Şi s-au strâns în număr mare şi aşa au făcut şi
Faraonul, dregătorii şi poporul lui. Faraonul poruncise ca tot poporul să asiste la
întrecere, astfel că nimeni nu îndrăznise să nu se arate. Au venit, spunând:

﴾ „Pentru că o să-i urmăm pe vrăjitori, dacă ei vor fi biruitori?” ﴿
[Coran 26:40]
Mai înainte ca aceştia să-şi arate priceperea în arta vrăjitoriei, Moise a
venit la ei, i-a dojenit că înfăptuiau astfel de practici împotriva Semnelor lui Allah
şi i-a ameninţat cu o pedeapsă Divină, spunând: „Vai vouă! Nu născociţi
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minciună împotriva lui Allah, căci vă va nimici cu pedeapsa Lui! Iar aceia care vor
născoci, vor pierde!”
„Şi au discutat ei între ei despre lucrul lor, dar au ţinut aceasta
într-ascuns.” Se spune că versetul se referă la faptul că aceştia au început să se
certe între ei dacă să facă sau nu vrăjitorii. Unii au zis: „Pare a fi chemarea unui
profet, şi nu a unui vrăjitor.” Alţii i-au contrazis, spunând: „Nu, este un vrăjitor.” Şi
multă vreme au continuat să vorbească în taină. Apoi au zis: „Aceştia sunt doi
vrăjitori care voiesc să vă alunge din pământul vostru cu farmecele lor şi să vă ia
rânduiala voastră cea desăvârşită.” Vrăjitorii erau uniţi şi au susţinut că Moise şi
fratele lui, Aaron, erau nişte vrăjitori care cunoşteau această ştiinţă şi doreau să
smulgă din mâinile Faraonului ţara Egiptului şi să-i alunge pe locuitori împreună
cu regele lor din acel pământ. Şi astfel i-au stârnit pe oameni împotriva lor. Au
zis: „Adunaţi-vă, aşadar, vicleşugul vostru şi veniţi într-un singur rând, căci astăzi
va izbândi acela care va fi deasupra!”
„Adunaţi-vă, aşadar, vicleşugul vostru şi veniţi într-un singur rând”
înseamnă să faceţi cele mai bune eforturi pentru ca printr-un vicleşug mare să-i
putem învinge şi să venim uniţi „într-un singur rând”. Faraonul le făgăduise mai
înainte că de vor fi învingători, le va îndeplini dorinţele.

﴾ Apoi au zis: „O, Moise, arunci tu [primul, toiagul tău] sau vom fi noi primii
care aruncă?” ~ El a zis: „Ba aruncaţi voi!” Şi i s-a părut lui că funiile şi toiegele
lor se târăsc în urma vrăjii lor. ~ Şi Moise a simţit oarecare teamă în sufletul său.
~ Atunci i-am zis Noi: „Nu te teme, căci tu vei fi deasupra! ~ Aruncă ce ai în
dreapta ta şi aceasta va înghiţi ce au făcut ei, căci ei au făcut doar vicleşug de
vrăjitor, iar vrăjitorul nu va izbândi, oriunde ar fi el!”. ﴿
[Coran 20:65-69]
Când vrăjitorii au venit „într-un singur rând”, Moise şi Aaron stăteau în faţa
lor. Aceştia i s-au adresat lui Moise astfel: „Vrei să arunci tu primul trucul tău sau
să aruncăm noi vraja noastră mai înainte?” Moise le-a cerut să-şi arate vrăjile.
Aceştia avea funii şi toiege şi când au făcut vraja toate acestea ce fuseseră
aruncate pe pământ au părut că se târăsc în faţa ochilor lui Moise şi a celorlalţi
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ce priveau. Au făcut vraja spunând: „Jurăm pe puterea lui Faraon, noi vom fi
biruitori!” [Coran 26:44]
Allah a zis: „Şi când au aruncat ei, au fermecat ochii oamenilor şi i-au
înfricoşat şi au adus vrajă mare!” [Coran 7:116]
Şi a zis: „Şi i s-a părut lui că funiile şi toiegele lor se târăsc în urma vrăjii
lor. ~ Şi Moise a simţit oarecare teamă în sufletul său.” Moise s-a temut că
oamenii vor fi fermecaţi de vraja lor înainte ca el să-şi poată arunca toiagul. Şi
poate ei nu vor ajunge să cunoască adevărul. Cu toate acestea, la acea vreme
i-a fost revelat lui Moise: „Nu te teme, căci tu vei fi deasupra! ~ Aruncă ce ai în
dreapta ta şi aceasta va înghiţi ce au făcut ei, căci ei au făcut doar vicleşug de
vrăjitor, iar vrăjitorul nu va izbândi, oriunde ar fi el!”.
Apoi Moise a aruncat toiagul său, zicând:

﴾ „Ceea ce aţi adus voi este vrăjitorie! Dar Allah o va zădărnici, căci Allah
nu încurajează fapta celor care aduc stricăciune! ~ Şi [face Allah să triumfe]
Adevărul prin cuvintele Sale, chiar dacă păcătoşilor nu le place!” ﴿
[Coran 10:81,82]
Allah a grăit:

﴾ Şi i-am revelat Noi lui Moise: "Aruncă toiagul tău!" Şi iată că el a înşfăcat
ceea ce ei izvodiseră. ~ Şi astfel adevărul a ieşit la iveală, iar ceea ce făceau ei a
pierit. ~ Şi ei [Faraon şi dregătorii săi] au fost biruiţi acolo şi s-au întors ruşinaţi. ~
Şi s-au aruncat vrăjitorii, prosternându-se. ~ [Şi] au zis ei: "Credem în Domnul
lumilor, ~ În Domnul lui Moise şi Aaron!" ﴿
[Coran 7:117-122]
Atunci Moise şi-a aruncat toiagul şi acesta s-a transformat într-un şarpe
uriaş, îngrozitor la vedere. Oamenii au început să fugă de acolo şi s-au oprit la o
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oarecare distanţă. Toiagul lui Moise s-a preschimbat de îndată într-un şarpe
uriaş care a înghiţit funiile lor. Oamenii au rămas muţi de uimire, iar vrăjitorii erau
uluiţi. Nu le venea să creadă ceea ce tocmai văzuseră. Ei erau foarte pricepuţi în
arta vrăjitoriei şi ştiau că ceea ce se întâmplase nu era un produs al magiei. Era
Adevărul despre care vorbea Moise şi acesta nu putea fi înfăptuit prin magie. Au
aflat Adevărul şi nu mai aveau nici o scăpare. Şi cu toţii au căzut în prosternare
înaintea Domnului lor, Stăpânul lumilor. Şi au arătat acest lucru făţiş, fără a se
teme de vreo pedeapsă ce va veni din partea Faraonului. Ei au zis: "Credem
în .... Domnul lui Moise şi Aaron!"
Şi Allah a menţionat această scenă astfel:

﴾ Şi vrăjitorii s-au aruncat, prosternându-se, şi au zis: „Noi credem în
Domnul lui Aaron şi Moise!”. ~ A zis: „Credeţi în el înainte ca eu să vă îngădui?
El este mai marele vostru, care v-a învăţat vrăjitoria! Eu vă voi tăia mâinile şi
picioarele voastre în cruciş şi vă voi răstigni de trunchiurile palmierilor şi astfel
veţi şti voi care dintre noi este mai aspru şi mai statornic în chin!” ~ Au zis ei: „Noi
nu te putem ţine mai presus decât dovezile limpezi care ne-au venit şi decât Cel
care ne-a creat! Hotărăşte ceea ce vrei să hotărăşti, dar tu nu vei hotărî decât în
această viaţă a lumii! ﴿
[Coran 20:70-72]

﴾ Noi credem în Domnul nostru, pentru ca El să ne ierte păcatele noastre
şi vrăjitoria la care ne-ai nevoit!” Iar Allah este mai bun [la răsplată] şi mai
statornic [la pedeapsă]. ~ Cel ce vine nelegiuit la Domnul său, acela va avea
parte de Gheena, în care el nici nu va muri, dar nici nu va trăi. ~ Iar aceia care
vin la El credincioşi şi care au săvârşit fapte bune, aceia vor avea treptele cele
mai înalte, ~ Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie. Veşnic vor avea ei
sălaş în ele, căci aceasta este răsplata acelora care s-au curăţit”. ﴿
[Coran 20:73-76]
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Sa’id bin Jubair, Ikrima şi Auza’i a zis: „Atunci când vrăjitorii s-au
prosternat, au văzut cum palatele şi locuinţele din Paradis erau pregătite şi
decorate pentru ei şi de aceea nu s-au înspăimântat de ameninţarea Faraonului.”
Când a văzut că toţi vrăjitorii au crezut în chemarea lui Moise şi a lui Aaron
şi că i-au urmat de faţă cu toţi oamenii, Faraonul s-a înspăimântat şi s-a mâniat,
gândindu-se că oamenii ar putea în curând să le urmeze exemplul. Tot ce se
întâmplase era de necrezut şi de neînchipuit pentru el. Şi atunci, în prezenţa
oamenilor, Faraonul i-a întrebat: „Credeţi în el înainte ca eu să vă îngădui? El
este mai marele vostru, care v-a învăţat vrăjitoria!”
Într-un alt verset se spune că Faraonul a zis:

﴾ „Aţi crezut în el mai înainte ca eu să vă fi îngăduit? Acesta este un
vicleşug pe care l-aţi urzit faţă de cetate, pentru ca să scoateţi din ea poporul lui.
Dar veţi afla voi în curând!” ﴿
[Coran 7:123]
Şi de aceea Faraonul i-a acuzat pe Moise şi pe vrăjitorii care au crezut în
el că ceea ce se întâmplase nu era altceva decât o minciună prin care aceştia
încercau să le dejoace planurile în faţa oamenilor. Aceasta a fost o minciună şi o
acuzaţie falsă, căci oamenii şi ceilalţi ştiau prea bine că Moise nu-i întâlnise
niciodată mai înainte, aşadar nu avea cum să devină conducătorul lor. Nu Moise
era cel care-i chemase acolo pentru a face vrăjitorii. Faraonul îi chemase şi îi
alesese din toate părţile regatului.
În Surat Al-A’raf, Allah a spus:

﴾ Apoi, după ei, Noi l-am trimis pe Moise cu semnele Noastre la Faraon şi
la dregătorii lui, însă ei s-au arătat nedrepţi faţă de ele. Priveşte, dară, cum a fost
sfârşitul făcătorilor de stricăciuni! ~ Şi a zis Moise: „O, Faraon! Eu sunt un trimis
al Stăpânului lumilor, ~ Se cuvine, aşadar, să nu spun nimic alta pe seama lui
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Allah decât numai adevărul. Am venit la voi cu dovadă limpede de la Domnul
vostru, deci trimite cu mine pe fiii lui Israel!” ~ A zis [Faraon]: „Dacă ai venit cu un
semn, atunci adu-l dacă eşti dintre cei care spun adevărul!” ﴿
[Coran 7:103-106]

﴾ Atunci a aruncat toiagul său şi, iată, că el era un şarpe vădit. ~ Şi a scos
mâna sa şi, iată, ea era albă pentru cei care priveau. ~ Au zis atunci dregătorii
din neamul lui Faraon: "Acesta este un vrăjitor iscusit! ~ El voieşte să vă scoată
pe voi din pământul vostru!" "Deci ce porunciţi?" [a întrebat Faraon]. ~ Au zis ei:
"Amână-l pe el şi pe fratele lui şi trimite în oraşe strângători, ~ Care să-i aducă la
tine pe toţi vrăjitorii iscusiţi!" ~ Şi au venit vrăjitorii la Faraon şi au zis: "Vom avea
noi parte de răsplată, dacă noi vom fi cei biruitori?" ~ Le-a răspuns: “Da! Şi veţi fi
voi, fără îndoială, dintre cei apropiaţi mie!” ﴿
[Coran 7:107-114]

﴾ [Atunci] au zis ei: "O, Moise! Vrei să arunci tu [primul] ori suntem noi cei
care aruncă [primii]?" ~ Le-a răspuns [Moise]: "Aruncaţi voi!" Şi când au aruncat
ei, au fermecat ochii oamenilor şi i-au înfricoşat şi au adus vrajă mare! ~ Şi i-am
revelat Noi lui Moise: "Aruncă toiagul tău!" Şi iată că el a înşfăcat ceea ce ei
izvodiseră. ~ Şi astfel adevărul a ieşit la iveală, iar ceea ce făceau ei a pierit. ~ Şi
ei [Faraon şi dregătorii săi] au fost biruiţi acolo şi s-au întors ruşinaţi. ~ Şi s-au
aruncat vrăjitorii, prosternându-se. ~ [Şi] au zis ei: "Credem în Domnul lumilor, ~
În Domnul lui Moise şi Aaron!" ﴿
[Coran 7:115-122]

﴾ A zis Faraon [atunci]: "Aţi crezut în el mai înainte ca eu să vă fi îngăduit?
Acesta este un vicleşug pe care l-aţi urzit faţă de cetate, pentru ca să scoateţi din
ea poporul lui. Dar veţi afla voi în curând ~ Vă voi tăia mâinile şi picioarele
voastre cruciş şi apoi vă voi răstigni pe toţi!" ~ Ei au răspuns: "Noi către Domnul
nostru ne întoarcem! ~ Tu nu te răzbuni pe noi decât pentru că noi am crezut în
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semnele Domnului nostru, atunci când ele ne-au venit. Doamne, revarsă asupra
noastră răbdare şi fă-ne pe noi să murim cu desăvârşire supuşi [musulmani]!” ﴿
[Coran 7:123-126]
În Surat Yunus se spune:

﴾ După aceea i-am trimis Noi, după ei, pe Moise şi pe Aaron cu semnele
Noastre la Faraon şi căpeteniile sale, însă ei s-au arătat îngâmfaţi şi au fost un
neam de criminali. ~ Şi când a ajuns la ei Adevărul din partea Noastră, zis-au ei:
"Aceasta este vrăjitorie învederată". ~ A zis Moise: "Spuneţi voi despre Adevăr,
după ce a venit el la voi, că aceasta este vrăjitorie? Atunci [aflaţi] că vrăjitorii nu
vor izbândi!" ~ Au răspuns ei: "Ai venit la noi ca să ne abaţi de la cele în care
i-am găsit pe părinţii noştri, pentru ca voi doi să aveţi puterea pe acest pământ?
Dar noi nu credem în voi!" ﴿
[Coran 10:75-78]

﴾ Şi a zis Faraon: "Aduceţi-mi pe toţi vrăjitorii învăţaţi!” ~ Şi când au venit
vrăjitorii, le-a zis Moise: "Aruncaţi ceea ce aveţi voi de aruncat!” ~ Şi când au
aruncat ei, le-a zis Moise: "Ceea ce aţi adus voi este vrăjitorie! Dar Allah o va
zădărnici, căci Allah nu încurajează fapta celor care aduc stricăciune! ~ Şi [face
Allah să triumfe] Adevărul prin cuvintele Sale, chiar dacă păcătoşilor nu le
place!" ﴿
[Coran 10:79-82]
În Coran, în Surat Aş-Şu’ara, se spune:

﴾ A zis: „Dacă tu iei un alt dumnezeu afară de mine, te voi pune printre cei
întemniţaţi!” ~ A răspuns: „Dar dacă eu ţi-aş aduce un lucru ca dovadă limpede?”
~ I-a răspuns: „Adu-l, dacă tu eşti dintre cei care grăiesc adevărat!” ~ Şi a
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aruncat toiagul său care s-a făcut un şarpe învederat. ~ Şi a scos mâna sa şi ea
era albă, pentru cei care priveau la ea. ~ A zis dregătorilor din jurul său: „Acesta
este un vrăjitor priceput; ~ Voieşte să vă scoată din pământul vostru cu
farmecele sale. Deci ce porunciţi?” ﴿
[Coran 26:29-35]

﴾ Au zis ei: „Păsuieşte-l pe el şi pe fratele său şi trimite prin oraşe vestitori,
~ Ca să-i aducă pe toţi vrăjitorii iscusiţi!” ~ Aşadar, vrăjitorii au fost strânşi la
timpul dintr-o zi hotărâtă. ~ Şi li s-a zis oamenilor: „Sunteţi voi adunaţi, ~ Pentru
că o să-i urmăm pe vrăjitori, dacă ei vor fi biruitori?” ~ Şi când au venit vrăjitorii,
i-au zis ei lui Faraon: „Avea-vom noi răsplată, de vom fi biruitori?” ~ A zis: „De
bună seamă! Şi vă veţi număra voi printre apropiaţii mei!” ~ Le-a zis Moise:
„Aruncaţi ceea ce vreţi să aruncaţi!” ~ Şi au aruncat ei frânghiile şi toiegele lor şi
au zis: „Jurăm pe puterea lui Faraon, noi vom fi biruitori!” ﴿
[Coran 26:36-44]

﴾ Apoi a aruncat şi Moise toiagul său şi iată-l înghiţind ceea ce au născocit
ei. ~ Atunci vrăjitorii au căzut, prosternându-se, ~ Şi au zis ei: „Noi credem în
Domnul lumilor, ~ Domnul lui Moise şi al lui Aaron!” ~ Dar a zis: „Aţi crezut în El
mai înainte ca eu să vă îngădui? El este mai-marele vostru care v-a învăţat şi pe
voi vrăjitoria! Acum o veţi şti voi, căci vă voi tăia mâinile şi picioarele opuse şi vă
voi răstigni pe toţi!” ~ Şi au zis ei: „Nu ne pasă! La Domnul nostru ne vom
întoarce. ~ Şi nădăjduim ca Domnul nostru să ne ierte păcatele, căci noi am fost
cei dintâi care au crezut.” ﴿
[Coran 26:45-51]
Toate aceste versete indicate mai sus arată cu claritate faptul că Faraonul
nu a crezut şi a inventat minciuni împotriva lui Moise şi a acelor vrăjitori care au
crezut. A zis: „...El este mai marele vostru, care v-a învăţat vrăjitoria!” [Coran
20:71] Apoi, pentru a atrage atenţia oamenilor şi a-i stârni împotriva lui Moise, i-a
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acuzat de complot împotriva lor pentru a-i alunga din oraş şi a-i lipsi de traiul lor
obişnuit. I-a acuzat astfel: „Acesta este un vicleşug pe care l-aţi urzit faţă de
cetate, pentru ca să scoateţi din ea poporul lui. Dar veţi afla voi în curând! ~ Vă
voi tăia mâinile şi picioarele voastre cruciş şi apoi vă voi răstigni pe toţi!” [Coran
7:123,124] Faraonul a intenţionat să facă din pedeapsa lor un mijloc de
intimidare şi un exemplu pentru toţi cei ce ar fi fost înclinaţi să creadă. El a dat
acest avertisment cu claritate: „vă voi răstigni de trunchiurile palmierilor” [Coran
20:72] pentru ca toţi să afle consecinţele pe care le vor suporta de vor crede în
mesajul transmis de Moise şi a zis: „astfel veţi şti voi care dintre noi este mai
aspru şi mai statornic în chin!” [Coran 20:71], adică în această lume.
Cu toate acestea, vrăjitorii gustaseră din dulceaţa acestei credinţe şi nu
doreau să renunţe la ea indiferent de ameninţare. Aceştia i-au zis Faraonului:
„Noi nu te putem ţine mai presus decât dovezile limpezi care ne-au venit şi decât
Cel care ne-a creat!” [Coran 20:72] Aceasta a fost o schimbare uimitoare; cei ce
aşteptau o răsplată de la Faraon în cazul în care ar câştiga întrecerea, acum îl
respingeau pe el şi răsplata sa. Când Faraonul i-a ameninţat că îi va răstigni,
aceştia au răspuns: „Hotărăşte ceea ce vrei să hotărăşti, dar tu nu vei hotărî
decât în această viaţă a lumii!” [Coran 20:72] L-au provocat pe Faraon să-i
pedepsească după cum dorea, chiar şi prin răstignire. Aflaseră acum secretul
vieţii şi al morţii. Ei au zis: „Poate că ai putere asupra noastră şi poţi să ne
hotărăşti soarta în această viaţă. Însă numai în această viaţă. Noi trebuie să
ajungem la Domnul nostru într-un fel sau altul. De vom merge însă prin modul în
care ne-ai ameninţat, fie ca Allah să ne ierte păcatele.” Şi [neamului] Thamud [i
l-am trimis] pe fratele lor Salih, [care] le-a zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L pe
Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Iată că aveţi dovada limpede [întru
aceasta] de la Domnul vostru. Aceasta este cămila de la Allah, dăruită vouă
drept semn. Lăsaţi-o să mănânce pe pământul lui Allah şi nu o atingeţi cu nici un
rău, ca să nu vă ajungă un chin dureros! [Coran 20:73] Răsplata Lui este mai
bună decât cea pe care tu ne-ai promis-o şi aceasta va rămâne veşnic cu noi.
Acelaşi lucru este exprimat şi într-un alt verset: Şi au zis ei: „Nu ne pasă! La
Domnul nostru ne vom întoarce. ~ Şi nădăjduim ca Domnul nostru să ne ierte
păcatele, căci noi am fost cei dintâi care au crezut.” [26:50,51], adică ne-am
numărat printre egiptenii din neamul copt.
I-au spus Faraonului că se răzbuna pe ei numai pentru că au crezut când
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au descoperit Adevărul ce fusese trimis cu Moise. Au zis: „Tu nu te răzbuni pe
noi decât pentru că noi am crezut în semnele Domnului nostru, atunci când ele
ne-au venit. Doamne, revarsă asupra noastră răbdare şi fă-ne pe noi să murim
cu desăvârşire supuşi [musulmani]!” [Coran 7:126] S-au rugat la Allah să
pogoare asupra lor Îndurarea Sa în cazul în care vor fi pedepsiţi şi s-au rugat să
moară ca musulmani.
Vrăjitorii l-au ameninţat de asemenea pe Faraon de pedeapsa lui Allah în
Ziua Judecăţii. Ei au zis:

﴾ „Cel ce vine nelegiuit la Domnul său, acela va avea parte de Gheena, în
care el nici nu va muri, dar nici nu va trăi. ~ Iar aceia care vin la El credincioşi şi
care au săvârşit fapte bune, aceia vor avea treptele cele mai înalte, ~ Grădinile
Edenului, pe sub care curg pâraie. Veşnic vor avea ei sălaş în ele, căci aceasta
este răsplata acelora care s-au curăţit”. ﴿
[Coran 20:74-76]
Ei l-au prevenit pe Faraon să nu se numere printre cei ce s-au înfăţişat
Domnului lor drept păcătoşi, ci mai degrabă să facă eforturi pentru a se număra
printre cei ce vor sălăşlui în Grădina Paradisului. Soarta sa însă l-a condus pe
calea păcătoşilor. Şi Allah ne-a înştiinţat că Faraonul va fi primul care va intra în
Iad şi apă fiartă va fi turnată pe capul său şi se va spune:

﴾ „Gustă! Tu [care pretindeai că eşti] puternic şi nobil!” ﴿
[Coran 44:49]
Din contextul prezentat mai înainte este evident că Faraonul i-a pedepsit
pe vrăjitori şi apoi i-a răstignit.
Abdullah bin Abbas a spus: „În prima parte a zilei, ei au fost vrăjitori, iar în
ultima parte a zilei au devenit martiri şi nevinovaţi.” Versetul următor susţine de
asemenea această versiune:
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﴾ „Doamne, revarsă asupra noastră răbdare şi fă-ne pe noi să murim cu
desăvârşire supuşi [musulmani]!” ﴿
[Coran 7:126]

Dregătorii îl provoacă pe Faraon să-l ucidă pe Moise
Când au văzut că planurile lor fuseseră dejucate de Moise şi că vrăjitorii
din neamul copt se convertiseră în faţa mulţimii la religia urmată de el, dregătorii
Faraonului au început să-l îndemne pe Faraon să-l ucidă pe Moise. Continuarea
poveştii este menţionată în Surat Al-A’raf:

﴾ Au zis dregătorii din neamul lui Faraon: „Vrei să-i laşi pe Moise şi pe
neamul lui să facă stricăciune în ţară şi să te părăsească pe tine şi pe zeii tăi?" A
răspuns el: "Îi vom măcelări pe fiii lor şi le vom lăsa în viaţă pe muierile lor. Noi
vom fi deasupra lor, biruitori!" ~ Moise a zis către neamul său: "Rugaţi-vă lui
Allah pentru ajutor şi fiţi răbdători, căci al lui Allah este pământul şi El îl dă
moştenire cui voieşte dintre robii Săi. Iar sfârşitul [fericit] este al celor care au
frică.” ~ [Şi] i-au răspuns ei: “Am avut de îndurat înainte ca tu să vii la noi, ca şi
după ce ai venit la noi!” Dar [Moise] le-a răspuns: “S-ar putea ca Domnul vostru
să-l nimicească pe duşmanul vostru şi să vă facă pe voi stăpâni pe acest pământ
pentru ca să vadă cum faceţi voi!” ﴿
[Coran 7:127-129]
Dregătorii şi ceilalţi apropiaţi ai Faraonului l-au îndemnat pe acesta să-i
facă rău lui Moise şi neamului său şi au zis: „Vrei să-i laşi pe Moise şi pe neamul
lui să facă stricăciune în ţară şi să te părăsească pe tine şi pe zeii tăi?” Aceşti
aşa-zişi demnitari şi înţelepţi au considerat chemarea lui Moise, şi anume
slăvirea unui Dumnezeu Unic, fără a-I face Lui asociaţi, ca fiind un act nelegiuit.
L-au întrebat pe Faraon cum de permitea răspândirea acestei imoralităţi printre
oameni şi l-au provocat spunându-i că el (Moise) îl părăsise şi pe el, şi pe zeii lui.
Faraonul le-a răspuns că nu le va permite să facă acest lucru şi a zis: „Îi vom
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măcelări pe fiii lor şi le vom lăsa în viaţă pe muierile lor. Noi vom fi deasupra lor,
biruitori!”
Moise nu a avut de ales decât să ceară poporului său să fie răbdător şi să
caute sprijin la Allah împotriva Faraonului. El a zis: "Rugaţi-vă lui Allah pentru
ajutor şi fiţi răbdători” Şi i-a asigurat că lor le va aparţine sfârşitul disputei dacă
vor fi statornici şi se vor număra printre cei drept-credincioşi. Căci pământul
aparţine lui Allah şi El îl dăruieşte cui doreşte: „... al lui Allah este pământul şi El îl
dă moştenire cui voieşte dintre robii Săi. Iar sfârşitul [fericit] este al celor care au
frică.” Moise le-a spus că de ar fi cu adevărat credincioşi, atunci nu ar trebui să
fie înfrânţi de provocările lor. În Coran, în Surat Yunus, se spune:

﴾ Şi a zis Moise: "O, neam al meu! Dacă voi credeţi în Allah, încredeţi-vă
în El, dacă sunteţi supuşi [lui Allah, musulmani]!" ~ Şi au răspuns ei: "În Allah ne
încredem! Doamne, nu ne face pre noi [ţintă a] urgisirii neamului de nelegiuiţi! ~
Şi izbăveşte-ne pre noi, cu mila Ta, de neamul de necredincioşi!" ﴿
[Coran 10:84-86]
Ei s-au plâns însă lui Moise că suferiseră de două ori, prima dată mai
înainte ca el să se nască şi a doua oară când le-a fost trimis ca profet, fiindcă în
ambele perioade le fuseseră ucişi pruncii. “Am avut de îndurat înainte ca tu să vii
la noi, ca şi după ce ai venit la noi!” [7:129] Moise i-a liniştit spunându-le că, după
această încercare, ei vor fi cei ce vor stăpâni pământul de la duşmanii lor: „S-ar
putea ca Domnul vostru să-l nimicească pe duşmanul vostru şi să vă facă pe voi
stăpâni pe acest pământ pentru ca să vadă cum faceţi voi!” [Coran 7:129]
În Surat Ghafir, Allah a spus:

﴾ Şi i-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre şi cu dovadă limpede ~
La Faraon şi la Haman şi la Core, însă ei au zis: "El este un vrăjitor şi un
mincinos!" ﴿
[Coran 40:23,24]

302

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

Faraonul era regele Egiptului, iar Haman era vizirul său. Core era un
izraelit din neamul lui Moise, care urma însă religia Faraonului şi-l susţinea. El
strânsese o avere foarte mare. Vom menţiona povestea sa mai târziu în acest
capitol.

﴾ Şi când le-a adus lor Adevărul de la Noi, atunci au zis ei: "Omorâţi-i pe
pruncii acelora care au crezut împreună cu el şi lăsaţi-le în viaţă numai pe
femeile lor!" Dar viclenia necredincioşilor nu este decât în deşert. ﴿
[Coran 40:25]
Şi s-a hotărât încă o dată să fie ucişi fiii izraeliţilor pentru a-i face pe
aceştia să se simtă neajutoraţi şi umiliţi, pentru a micşora numărul lor, astfel încât
să nu aibă nici o rezistenţă sau putere. Îşi doreau ca aceştia să rămână slujitorii
lor şi să le asigure mâna de lucru necesară.

﴾ 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 şi să nu aducă
stricăciunea pe pământ!” ﴿
[Coran 40:26]
Faraonul pare a propovădui o religie care se temea că Moise ar putea să-i
amăgească adepţii de la „calea cea dreaptă”. Şi de aceea au zis oamenii în
bătaie de joc: „Faraonul a devenit un propovăduitor.”

﴾ Şi Moise a zis: "Eu caut apărare la Domnul meu şi Domnul vostru
împotriva oricărui trufaş care nu crede în Ziua socotirii!" ﴿
[Coran 40:27]
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Moise a căutat adăpost la Allah de ameninţarea Faraonului şi de orice
răutate. Numai Allah îi putea dărui un adăpost sigur de nelegiuirile egiptenilor din
neamul copt.

Credinciosul

﴾ Şi un om care credea, din neamul lui Faraon, şi care-şi ascundea
credinţa lui a zis: "Omorâţi voi un bărbat pentru că el a zis: "Domnul meu este
Allah," după ce a venit el cu semne desluşite de la Domnul vostru? Dacă el este
mincinos, minciuna sa va fi numai spre dauna lui, însă dacă el spune adevărul,
atunci vă va lovi pe voi o parte din cele cu care vă ameninţă! Allah nu-l
călăuzeşte pe cel care este nelegiuit şi mincinos. ~ O, neam al meu! A voastră
este stăpânirea astăzi şi sunteţi voi biruitori pe pământ! Dar cine ne va ajuta pe
noi împotriva mâniei lui Allah, dacă ea se va abate asupra noastră?" Faraon a
zis: "Eu nu vă arăt decât ceea ce văd şi nu vă călăuzesc pe voi decât pe calea
cea dreaptă!” ﴿
[Coran 40:28,29]
Acest om era vărul Faraonului, fiul unchiului său. Până în acel moment îşi
ascunsese credinţa în Mesajul transmis de Moise temându-se de represalii din
partea Faraonului. Alţi exegeţi au sugerat că era unul dintre izraeliţi, însă acest
lucru nu pare a fi adevărat.
Când Faraonul, după ce s-a sfătuit cu dregătorii şi vizirii săi, a hotărât să-l
ucidă pe Moise, acest credincios s-a temut pentru Moise. El a încercat să-l facă
pe Faraon să se răzgândească, vorbindu-i cu blândeţe. Şi-a argumentat decizia,
prezentând ambele situaţii, vorbind şi despre cazul în care Moise ar fi un
mincinos şi despre cel în care Mesajul transmis de el ar fi adevărat.
Profetul nostru – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a relatat: „Cel
mai bun lucru în Jihad (război sfânt) este să vorbeşti despre dreptate şi adevăr în
prezenţa unui conducător tiran.” (relatat de At-Tirmidhi)
Credinciosul a spus: Omorâţi voi un bărbat pentru că el a zis: "Domnul
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meu este Allah," [40:28] „Oare a înfăptuit o crimă şi merită să fie pedepsit atât de
sever numai pentru că a crezut în Allah şi a spus că Domnul său este Allah?
Dacă acest lucru este adevărat, atunci ar trebui tratat cu onoare şi meditare, şi
nu cu răzbunare şi ameninţare.”
„...a venit el cu semne desluşite de la Domnul vostru...” [40:28] El nu a
venit doar cu o pretindere, ci cu o una susţinută de dovezi şi minuni. De ce nu vă
gândiţi voi la aceste lucruri sau cel puţin lăsaţi-l în pace, căci dacă „el este
mincinos, minciuna sa va fi numai spre dauna lui” şi acest lucru nu vă face vouă
nici un rău, însă „dacă el spune adevărul” şi voi vă opuneţi şi încercaţi să-l
ucideţi, atunci „vă va lovi pe voi o parte din cele cu care vă ameninţă!” [40:28]
Lăsaţi-l aşadar în pace, căci pedeapsa cu care v-a ameninţat poate va cădea
asupra voastră.
„O, neam al meu! A voastră este stăpânirea astăzi şi sunteţi voi biruitori pe
pământ!” [40:29] El i-a avertizat că ar putea fi lipsiţi de pământul lor de opuneau
rezistenţă lui Moise. Nimeni nu se opune religiei şi învăţăturilor Divine ce dăinuie
veşnic fără a fi alungat din ţinutul său sau a fi umilit după ce a dus un trai demn.
Şi aşa s-a întâmplat cu Faraonul şi cu poporul său. Ei au persistat în
îndoială şi nu au crezut în chemarea lui Moise, până ce Allah i-a alungat din
pământul, proprietăţile, palatele şi toate celelalte bogăţii ale lor. Apoi cu toţii au
fost cu umilinţă înecaţi în mare.
Acest credincios ce făcea parte din neamul Faraonului cunoştea
consecinţele respingerii credinţei, astfel că a considerat de responsabilitatea sa
să fie sincer cu neamul său şi să-l avertizeze împotriva mâniei Divine mai
înaintea ca aceasta să se abată asupra lor. Şi el a zis: „O, neam al meu! A
voastră este stăpânirea astăzi şi sunteţi voi biruitori pe pământ!” [40:29] Astăzi
cârmuirea este a noastră şi stăpânirea ne aparţine nouă pe pământ. Însă ţinutul
acesta nu va rămâne în mâinile noastre, iar Domnul care ni l-a dăruit poate să-l
ia înapoi şi atunci cine ne va salva? „Dar cine ne va ajuta pe noi împotriva mâniei
lui Allah, dacă ea se va abate asupra noastră?" [40:29]
Totuşi, Faraonul nu se număra printre cei stăpâniţi de raţiune şi a pretins
totul pentru el. El a zis: „Eu nu vă arăt decât ceea ce văd şi nu vă călăuzesc pe
voi decât pe calea cea dreaptă!” [40:29]
În adâncul sufletului, Faraonul ştia că Moise era un profet adevărat, însă
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nu recunoştea acest lucru din cauza atitudinii lui trufaşe. Şi atunci Moise i-a zis:
﴾ „Tu ştii că nu le-a trimis pe acestea decât Stăpânul cerurilor şi al
pământului, ca semne limpezi şi eu te cred, o, Faraon, pierdut!” ~ Şi a voit să-i
alunge de pe pământ, însă atunci l-am înecat împreună cu toţi cei care erau cu
el. ~ Şi după el, am spus Noi fiilor lui Israel: “Locuiţi pe acest pământ!”. Dar când
va veni promisiunea [Vieţii] de Apoi, vă vom aduna Noi în cete amestecate!” ﴿
[Coran 17:102-104]
De asemenea Allah a spus:

﴾ Şi când minunile Noastre li s-au arătat lor limpezi, au zis ei: “Aceasta
este fermecătură învederată!” ~ Şi le-au tăgăduit ei, cu nedreptate şi îngâmfare,
măcar că sufletele lor erau încredinţate de ele. Şi priveşte care a fost sfârşitul
celor care au semănat stricare! ﴿
[Coran 27:13,14]
Afirmaţia Faraonului, că el era cel ce le arăta calea cea dreaptă, era numai
o înşelare de sine. El însuşi ştia că nu are dreptate. Se afla pe calea greşită. La
început slăvise idolii. Apoi şi-a chemat oamenii să-l slăvească şi să se supună
poruncilor lui. A pretins că el este Stăpânul, că este Domn.
În Surat Az-Zukhruf, Allah a grăit:

﴾ Şi Faraon a strigat către neamul său, zicând: "O, neam al meu! Oare nu
sunt ale mele împărăţia Egiptului şi aceste pâraie care curg la picioarele mele?
Oare voi nu vedeţi? ~ Oare nu sunt eu mai bun decât acesta care este umilit şi
abia de poate grăi? ~ De ce nu i se aruncă lui brăţări de aur sau de ce nu vin cu
el îngerii pentru a-l însoţi?” ~ Şi astfel l-a amăgit el pe neamul său şi ei s-au
supus, fiindcă ei erau un neam de nelegiuiţi. ~ Şi când Ne-au supărat pe Noi,
Ne-am răzbunat Noi pe ei şi i-am înecat pe toţi. ~ Şi i-am făcut Noi [printre cei]
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trecuţi şi pildă pentru cei de după ei. ﴿
[Coran 43:51-56]
Se spune de asemenea:

﴾ Şi el i-a arătat lui minunea cea mai mare, ~ Însă el a socotit-o minciună
şi nu s-a supus, ~ Ci a întors spatele şi a plecat degrabă, ~ A adunat [oamenii] şi
a strigat. ~ Şi a zis: "Eu sunt Domnul vostru cel mai înalt!" ~ Atunci l-a lovit pe el
Allah cu pedeapsa Lumii de Apoi şi a acestei lumi. ~ Întru aceasta este o pildă
pentru cel ce se teme. ﴿
[Coran 79:20-26]
De asemenea în Coran se vorbeşte despre atitudinea sa neînduplecată:

﴾ Şi l-am trimis Noi pe Moise, cu semnele Noastre şi cu putere vădită, ~ La
Faraon şi la căpeteniile sale. Însă ei au urmat orânduiala lui Faraon, dar
rânduiala lui Faraon nu era cu dreptate. ~ Şi va merge înaintea neamului său în
Ziua Învierii şi-i va călăuzi pe ei către Foc. Şi ce rău loc va fi acesta spre care
sunt ei duşi! ~ Şi vor fi urmăriţi în această [lume] şi în Ziua Judecăţii de blestem.
Şi ce rău dar va fi acesta care le este menit! ﴿
[Coran 11:96-99]
Allah a spus:

﴾ Şi cel care credea a zis: "O, neam al meu! Eu mă tem pentru voi, de o zi
asemenea Zilei aliaţilor, ~ Asemenea cum a păţit neamul lui Noe şi [neamul] ’Ad
şi [neamul] Thamud şi cei care au venit după ei! Dar Allah nu voieşte nedreptate
pentru robi! ~ O, neam al meu! Eu mă tem pentru voi în Ziua chemării, ~ De Ziua
în care veţi întoarce voi spatele, fugind, fără ca să aveţi voi apărător de Allah! Iar
acela pe care îl duce Allah în rătăcire nu va avea ocârmuitor." ~ [Şi aduceţi-vă
aminte când] a venit la voi Iosif, mai înainte, cu semne învederate, însă voi nu aţi
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încetat să aveţi îndoieli asupra celor pe care vi le-a adus. Iar când el a murit,
atunci aţi zis voi: "Allah nu va mai trimite un alt trimis, după el!" Astfel îl duce
Allah în rătăcire pe cel care este nelegiuit şi se îndoieşte. ~ Aceia care discută
Religia lui Allah, fără nici o dovadă care să le fi venit, [fapta lor] este foarte urâtă
de Allah şi de cei care cred. Astfel pecetluieşte Allah orice inimă a unui [om]
îngâmfat şi nelegiuit. ﴿
[Coran 40:30:35]
În versetele menţionate mai sus, credinciosul din neamul Faraonului
continuă să-i dojenească pe acesta şi pe cei aflaţi la curtea sa. El i-a prevenit de
consecinţele pe care le vor înfrunta de vor respinge Adevărul, reamintindu-le
experienţele trecute ale celor care au respins în mod asemănător Mesajele
transmise de profeţii trimişi lor şi de asemenea cum au fost aceştia nimiciţi de
Allah. A menţionat neamurile lui Noe, Ad, Thamud şi alţii care au venit după
aceştia. Le-a vorbit despre modul cum i-a salvat Allah pe cei ce erau credincioşi
şi şi-au urmat profeţii şi cum i-a pedepsit pe cei ce s-au răzvrătit împotriva lui
Allah şi nu au crezut în profeţii ce le-au fost trimişi. I-a avertizat de Ziua Chemării,
când oamenii se vor chema unii pe alţii, însă nimeni nu se va opri pentru un altul.
Aceasta va fi ziua în care: “omul va zice: "Unde este scăparea?" ~ Nici vorbă! Nu
va fi loc de scăpare! ~ Numai la Domnul tău va fi în Ziua aceea întoarcerea!
[Coran 75:10-12]
Ziua Chemării are două posibile înţelesuri: poate să însemne Ziua
Judecăţii sau Ziua în care pedeapsa lui Allah se va pogorî asupra lor în această
viaţă, după cum se spune în Coran:

﴾ Şi când ei simt asprimea Noastră, iată-i cum o iau la fugă, părăsindu-le!
~ „Nu fugiţi, ci întoarceţi-vă la cele cu care v-aţi îmbuibat şi la casele voastre,
pentru ca voi să puteţi fi întrebaţi!” ﴿
[Coran 21:12,13]
Apoi credinciosul le-a îndreptat atenţia asupra lui Iosif şi a misiunii sale în

308

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

Egipt şi le-a vorbit despre cum le-a fost lor de folos în această viaţă şi în viaţa de
apoi. Moise era dintre urmaşii lui, transmiţând acelaşi mesaj, chemându-i să
urmeze calea lui Allah şi să-L slăvească numai pe El Unicul. Le-a spus că au
continuat să se îndoiască asupra mesajului său şi au respins toţi profeţii: „[Şi
aduceţi-vă aminte când] a venit la voi Iosif, mai înainte, cu semne învederate,
însă voi nu aţi încetat să aveţi îndoieli asupra celor pe care vi le-a adus. Iar când
el a murit, atunci aţi zis voi: "Allah nu va mai trimite un alt trimis, după el!" Astfel îl
duce Allah în rătăcire pe cel care este nelegiuit şi se îndoieşte. ~ Aceia care
discută Religia lui Allah, fără nici o dovadă care să le fi venit, [fapta lor] este
foarte urâtă de Allah şi de cei care cred.” [Coran 40:34,35] Fără a avea nici cea
mai mică dovadă sau cunoaştere, oamenii au început să se certe în legătură cu
semnele şi dovezile pe care Allah le trimite profeţilor Săi. „Astfel pecetluieşte
Allah orice inimă a unui [om] îngâmfat şi nelegiuit.” [Coran 40:35]
Allah a spus:

﴾ Şi Faraon a zis: "O, Haman, durează-mi mie un turn, poate că eu voi
ajunge la cărări, ~ La cărările cerurilor, astfel încât să-L văd pe Dumnezeul lui
Moise, căci eu îl socotesc pe el mincinos!..." Astfel i s-a împlinit lui Faraon fapta
sa cea rea şi a fost el abătut de la drum. Însă vicleşugul lui Faraon nu a fost
decât întru pierdere. ﴿
[Coran 40:36,37]
Faraonul a respins chemarea lui Moise şi şi-a amăgit propriul popor,
pretinzând că el este domnul şi stăpânul lor. Faraonul le-a poruncit dregătorilor
săi:

﴾ „O, dregători ai mei! Eu nu ştiu altă divinitate pentru voi, afară de mine!
O, Haman! Arde pentru mine lut şi înalţă-mi mie un turn! Poate astfel voi ajunge
eu la Domnul lui Moise, pe care eu îl socotesc dintre mincinoşi!” ﴿
[Coran 28:38]
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Scopul Faraonului era să le distragă atenţia oamenilor şi să-şi bată joc de
ei. Cu toate acestea, în Coran se spune: „Astfel i s-a împlinit lui Faraon fapta sa
cea rea şi a fost el abătut de la drum. Însă vicleşugul lui Faraon nu a fost decât
întru pierdere.” [40:37] Este imposibil ca un om să ajungă la cea mai apropiată
sferă cerească, în afară de Stăpânul lumilor şi Domnul lui Moise. Prin această
batjocură, şi-a distrus viaţa şi şi-a risipit resursele în înălţarea acelui turn. Unii
învăţaţi spun că acesta este palatul pe care dregătorul său l-a înălţat pentru el şi
că nu era nici un turn mai înalt decât acesta. Şi era făcut din cărămizi şi lut ars.
În continuare vom prezenta cuvântarea credinciosului:

﴾ „Şi cel care credea a zis: "O, neam al meu! Urmaţi-mă pe mine şi eu vă
voi călăuzi pe drumul cel drept! ~ O, neam al meu! Această viaţă lumească nu
este decât o plăcere trecătoare, în vreme ce Viaţa de Apoi este Casa odihnei. ~
Cel care săvârşeşte o faptă rea nu va fi răsplătit decât cu una asemănătoare cu
ea, iar cel care săvârşeşte o faptă bună - fie el bărbat sau muiere - şi este
credincios, acela va intra în Rai, unde va primi cele de trebuinţă, fără
socoteală.” ﴿
[Coran 40:38-40]
Credinciosul i-a invitat să urmeze calea adevărului şi a dreptăţii, precum şi
învăţăturile şi călăuzirea lui Moise. Le-a explicat valoarea acestei lumi în care nu
va mai rămâne nimeni, spunându-le că oamenii se îndreaptă spre Lumea de
Apoi, lumea cea veşnică. Cel care are credinţă şi a urmat călăuzirea Divină va
intra în Paradis cu Îndurarea lui Allah şi se va bucura de bunătăţile Lui.
Când oamenii l-au dojenit şi i-au cerut să rămână la religia Faraonului,
credinciosul a început să le explice neadevărul actelor pe care le înfăptuiau şi
consecinţele ce le vor suporta datorită acestora. El a zis:

﴾ „O, neam al meu! De ce vă chem eu pe voi la mântuire, în vreme ce voi
mă chemaţi pe mine la Foc? ~ Voi mă chemaţi să mă lepăd de Allah şi să-I fac
Lui ca asociaţi cele despre care eu nu am nici o ştiinţă, în vreme ce eu vă chem
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pe voi la Cel Puternic [şi] Atoateiertător [Al-'Aziz, Al-Gaffar]! ~ Nu este îndoială că
aceea la ce mă chemaţi nu poate fi chemat nici în această lume, nici în Lumea
de Apoi şi că întoarcerea noastră este la Allah, iar cei nelegiuiţi vor fi oaspeţii
Focului. ~ În curând vă veţi aduce aminte de ceea ce vă spun, iar eu las soarta
mea în seama lui Allah. Allah îi vede bine pe robii [Săi]". ~ Şi Allah l-a ferit de
relele pe care ei le-au plăsmuit şi chinul cel rău a împresurat clanul lui Faraon, ~
Focul la care ei vor fi expuşi dimineaţa şi seara. Iar în Ziua când va sosi Ceasul,
[se va zice]: “Faceţi să intre clanul lui Faraon la osânda cea mai aspră!” ﴿
[Coran 40:41-46]
Credinciosul i-a chemat să-L slăvească numai pe Allah Unicul, Stăpânul
cerurilor şi al pământului, Cel ce creează lucrurile, Cel ce nu este niciodată
neştiutor aşa cum este Faraonul. Le-a explicat neadevărul slăvirii şi practicilor
lor, căci îl slăveau pe unul care nu avea nici o putere sau autoritate în această
lume şi nu va avea nici în Lumea de Apoi. El s-a plâns de comportamentul lor şi
de faptul că persistau în necredinţă şi a zis: „De ce vă chem eu pe voi la
mântuire, în vreme ce voi mă chemaţi pe mine la Foc? ~ Voi mă chemaţi să mă
lepăd de Allah şi să-I fac Lui ca asociaţi cele despre care eu nu am nici o ştiinţă,
în vreme ce eu vă chem pe voi la Cel Puternic [şi] Atoateiertător.”
Omul care credea i-a avertizat despre consecinţele pe care le vor înfrunta
mai devreme sau mai târziu dacă se menţin pe această cale greşită şi a zis: „În
curând vă veţi aduce aminte de ceea ce vă spun, iar eu las soarta mea în seama
lui Allah. Allah îi vede bine pe robii [Săi]”.
Şi astfel Allah l-a salvat de consecinţele pe care le-au suferit cei din
neamul său. Allah a zis: „...Şi Allah l-a ferit de relele pe care ei le-au plăsmuit...”
De vreme ce credinciosul le-a denunţat practicile, le-a transmis Mesajul şi şi-a
îndeplinit îndatorirea, Allah l-a salvat de complotul împotriva lui: „...şi chinul cel
rău a împresurat clanul lui Faraon, ~ Focul la care ei vor fi expuşi dimineaţa şi
seara...”, adică în perioada de timp dintre această viaţă şi cea de apoi unde
sufletele lor vor fi expuse dimineaţa şi seara la Focul Iadului. «Iar în Ziua când va
sosi Ceasul, [se va zice]: “Faceţi să intre clanul lui Faraon la osânda cea mai
aspră!” »
Atunci când fiecare dovadă şi fiecare semn au fost trimise lor, Mesajul a
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fost transmis cu claritate şi ambii profeţi au depus cele mai bune eforturi pentru
a-i face să renunţe la practicile lor şi să urmeze calea lui Allah. Când toate
eforturile au fost epuizate, Allah i-a supus la diferite încercări. El a zis:

﴾ „Şi am cercat Noi pe neamul lui Faraon cu ani de foamete şi cu lipsă de
roade, poate că vor lua aminte! ~ Şi când aveau parte de bine, atunci ziceau ei:
"Aceasta ni se cuvine nouă!" Iar dacă se abătea asupra lor ceva rău, atunci
vedeau semn rău în Moise şi în cei care erau cu el. Însă semnele lor se află la
Allah, dar cei mai mulţi dintre ei nu ştiu! ~ Şi au zis ei: "Orice semne ne vei
aduce, ca să ne farmeci cu ele, noi nu-ţi vom fi ţie credincioşi!" ~ Şi am trimis Noi
asupra lor potopul, lăcustele, păduchii, broaştele şi sângele, ca semne desluşite,
dar ei s-au îngâmfat şi au fost un neam de păcătoşi.” ﴿
[Coran 7:130-133]

Semne şi încercări
Sunt prezentate aici detalii referitoare la încercările la care au fost supuşi
Faraonul şi neamul său. Au suferit ani întregi de secetă, timp în care nu au
crescut recolte sau alte roade. Aceasta a fost o perioadă foarte dificilă pentru ei.
Scopul acestei încercări era acela de a-i forţa să-şi dea seama de limitele lor şi
de adevăratul Stăpân care conduce această viaţă. Însă ei nu şi-au dat seama de
nelegiuirea practicilor lor. De câte ori aveau o perioadă bună, se gândeau că
este meritul lor şi spuneau că acest lucru înseamnă că faptele lor erau plăcute
zeului lor. În loc de asta, ar fi trebuit să spună că datorită lui Moise şi a celor ce
credeau mai aveau parte de bucuria acestei vieţi. Când venea însă vreme grea,
îi acuzau pe Moise şi pe credincioşi, spunând că a lor era vina deoarece zeul lor
se mâniase pe ei.
Ei au zis: „Orice semne ne vei aduce, ca să ne farmeci cu ele, noi nu-ţi
vom fi ţie credincioşi!” Ei au refuzat să creadă şi să-l urmeze pe Moise, cu toate
că putea el să aducă dovezi nenumărate. Şi aceasta este soarta fiecărui
răufăcător care nu are parte de Îndurarea lui Allah. Allah a zis:

312

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

﴾ „Aceia împotriva cărora se va adeveri cuvântul [de ameninţare al]
Domnului tău nu cred, ~ Chiar dacă le-ar veni lor toate semnele, până ce nu vor
vedea osândă dureroasă.” ﴿
[Coran 10:96,97]
Allah a zis: „Şi am trimis Noi asupra lor potopul, lăcustele, păduchii,
broaştele şi sângele, ca semne desluşite, dar ei s-au îngâmfat şi au fost un neam
de păcătoşi.” [Coran 7:133] Ibn Abbas a zis: „Potop înseamnă ploaie din
abundenţă ce le va distruge recoltele şi roadele.”
Abu Dauud a relatat de la Salman Al-Farisi că Profetul – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – a fost întrebat despre lăcuste şi el a răspuns:
„Ele reprezintă mulţimea armatei lui Allah, eu nu le mănânc, nici nu le interzic.”
Profetul Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a refuzat să le
mănânce deoarece nu-i plăceau şi a făcut acest lucru şi cu şopârlele, ceapa,
usturoiul şi prazul, după cum relatează Abdullah bin Abu Aufa în Sahih
Al-Buhkari şi Sahih Muslim.
Aceste lăcuste nu au cruţat nici una dintre recoltele sau roadele lor.
Referitor la păduchi, Ibn Abbas spune că aceştia sunt aceleaşi insecte ce se
găsesc în grâu. Într-o altă versiune relatată de el se spune că aceştia reprezintă
o specie de lăcuste fără aripi. Sa’id bin Jubair şi Hasan au spus că erau nişte
insecte mici de culoare neagră.
Broaştele se găseau peste tot, chiar şi în mâncare şi în toate vasele din
gospodăria lor. Se spune că şi atunci când cineva deschidea gura pentru a-şi
înghiţi îmbucătura sau pentru a bea apă, o broască sărea dintr-un loc oarecare şi
îi intra în gură.
Se spune că apa pe care o foloseau era amestecată cu sânge. Chiar şi
atunci când scoteau apă din Nil, aceasta era amestecată cu sânge proaspăt. Nu
mai puteau să scoată apă de niciunde, din fântâni sau din râuri, fără ca aceasta
să fie îmbinată cu sânge.
Toate aceste încercări i-au lovit numai pe egipteni, în timp ce izraeliţii nu
au suferit din pricina lor. Aceasta a fost încă o minune de-a lui Moise, şi anume
faptul că necredincioşii acelui pământ au suferit toate aceste năpaste, însă
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izraeliţii, care erau credincioşi, au fost salvaţi de această pedeapsă. Pentru ei,
aceasta a fost încă o dovadă limpede că el era profet al lor.
Muhammed bin Ishaq a spus: „Faraonul s-a întors de la întrunirea unde
vrăjitorii deveniseră credincioşi după ce văzuseră semnele clare ale Domnului
lor. El nu avea altă intenţie decât aceea de a rămâne în practica sa falsă. Allah a
început apoi să-l supună la diferite încercări. Pentru început, a fost o perioadă
mare de secetă, apoi potop, lăcuste, păduchi, broaşte şi sânge. Când a venit
potopul, acesta a inundat toate terenurile fertile şi ei nu au mai putut recolta nimic
acolo. Când au ajuns la epuizare, l-au întrebat pe Moise:

﴾ Şi când venea asupra lor pedeapsa, ziceau ei: „O, Moise! Roagă-te
pentru noi Stăpânului tău, după legământul pe care l-a făcut cu tine! Şi de ne vei
izbăvi de pedeapsă, vom crede în tine şi-i vom lăsa să plece împreună cu tine pe
fiii lui Israel!” ﴿
[Coran 7:134]
Şi Moise s-a rugat la Allah şi Allah a îndepărtat de ei această suferinţă.
Însă nu şi-au împlinit promisiunea şi atunci au venit asupra lor lăcuste. Acestea
nu numai că le-au mâncat recoltele şi plantele, ci şi copacii. Apoi s-au dus din
nou la Moise, iar el s-a rugat la Allah şi atunci a îndepărtat El de ei această
pedeapsă. Şi din nou nu au crezut şi au fost trimişi asupra lor păduchi. Se spune
că lui Moise i s-a poruncit să se ducă la o dună mare de-a lor şi să o lovească cu
toiagul. Când a făcut acest lucru, păduchii s-au împrăştiat în văzduh şi au căzut
pe locuinţele şi mâncarea lor şi astfel au fost lipsiţi de odihna somnului şi de
linişte.
După ce s-au săturat de păduchi, s-au dus din nou la Moise şi s-a rugat el
şi de data aceasta pentru ei. Însă, încă o dată, nu au fost în stare să-şi
îndeplinească promisiunea şi atunci asupra lor au fost trimise broaşte care le-au
umplut locuinţele, veselele din locuinţe şi veşmintele.
Şi din nou s-au plâns lui Moise şi Moise s-a rugat la Allah să-i elibereze de
orice suferinţă şi aşa a făcut Allah. Însă s-au dovedit încă o dată necredincioşi şi
asupra lor a fost trimis sânge. Nu au mai putut să bea apă din nici un râu sau din
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vreo fântână. Toată apa era amestecată cu sânge proaspăt.
Allah a spus:

﴾ „Şi când venea asupra lor pedeapsa, ziceau ei: "O, Moise! Roagă-te
pentru noi Stăpânului tău, după legământul pe care l-a făcut cu tine! Şi de ne vei
izbăvi de pedeapsă, vom crede în tine şi-i vom lăsa să plece împreună cu tine pe
fiii lui Israel!" ~ Iar când i-am izbăvit Noi de pedeapsă până la un termen stabilit,
pe care ei trebuia să-l atingă, iată că ei au călcat făgăduinţa. ~ Deci ne-am
răzbunat pe ei şi i-am înecat în mare, pentru că ei au luat de minciună semnele
Noastre şi au fost nepăsători faţă de ele.” ﴿
[Coran 7:134-136]
Acestea s-au întâmplat din cauza atitudinii încăpăţânate pe care o afişau
faţă de Moise şi faţă de semnele aduse de la Allah, prin care cu toţii trebuiau să
treacă. De câte ori venea asupra lor o încercare, promiteau că îşi vor schimba
atitudinea şi vor crede în Moise ca trimis al lui Allah. Cu toate acestea, au
încălcat fiecare promisiune pe care au făcut-o. Şi din acest motiv fiecare semn a
fost şi mai mare şi mai aspru decât cel de dinainte.
Allah le-a oferit şansa de a crede mai înainte de a fi pedepsiţi. Însă atunci
când persistau în necredinţa lor, respingeau adevărul şi luau totul în batjocură,
erau asupriţi atât de puternic încât nimeni nu mai rămânea să spună povestea
lor.
Allah a zis:

﴾ „Şi l-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre la Faraon şi la
dregătorii săi şi a zis el: "Eu sunt Trimisul Stăpânului lumilor!" ~ Dar când le-a
arătat lor semnele Noastre, au râs ei de ele. ~ Şi nu le-am arătat Noi nici un
semn care să nu fi fost şi mai mare decât sora lui. Şi i-am apucat Noi cu chinul,
în nădejdea că ei se vor întoarce [la Noi]. ~ Şi au zis ei: "O, vrăjitorule! Roagă-te
pentru noi Domnului tău, pentru legământul ce l-a făcut cu tine şi noi vom urma
calea cea dreaptă!" ~ Şi când Noi am îndepărtat chinul de la ei, atunci iată-i pe ei
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cum şi-au călcat făgăduinţa. ~ Şi Faraon a strigat către neamul său, zicând: "O,
neam al meu! Oare nu sunt ale mele împărăţia Egiptului şi aceste pâraie care
curg la picioarele mele? Oare voi nu vedeţi? ~ Oare nu sunt eu mai bun decât
acesta care este umilit şi abia de poate grăi? ~ De ce nu i se aruncă lui brăţări de
aur sau de ce nu vin cu el îngerii pentru a-l însoţi?” ~ Şi astfel l-a amăgit el pe
neamul său şi ei s-au supus, fiindcă ei erau un neam de nelegiuiţi. ~ Şi când Neau supărat pe Noi, Ne-am răzbunat Noi pe ei şi i-am înecat pe toţi. ~ Şi i-am
făcut Noi [printre cei] trecuţi şi pildă pentru cei de după ei.” ﴿
[Coran 43:46-56]
Semnele cu care a fost trimis Moise au reprezentat o dovadă limpede a
adevărului spuselor sale. Însă ei au râs de el şi de semnele trimise cu el. Au
respins adevărul şi i-au împiedicat şi pe alţii, prin propaganda lor, să se apropie
de el. Semn după semn a venit la ei, însă aceştia nu au crezut. I-au spus lui
Moise: "O, vrăjitorule! Roagă-te pentru noi Domnului tău, pentru legământul ce
l-a făcut cu tine şi noi vom urma calea cea dreaptă!" După cât se pare, a fi
vrăjitor nu era considerat un act ruşinos sau condamnabil, deoarece cei mai mulţi
dintre învăţaţii acelei vremi erau vrăjitori. Acesta era motivul pentru care au venit
la Moise de fiecare dată când aveau nevoie ca încercarea grea (ce căzuse
asupra lor) să fie îndepărtată.
Faraonul se arăta trufaş căci era regele Egiptului, râurile curgeau la
picioarele sale şi avea în stăpânire nenumărate comori şi aur. A râs de Moise şi
i-a şi adus insulte, spunându-i că abia se poate exprima cu claritate, „abia de
poate grăi”.
„De ce nu i se aruncă lui brăţări de aur...” Totuşi, purtarea brăţărilor de aur
este un obicei femeiesc şi nu este potrivit bărbăţiei şi demnităţii unui bărbat. Mai
presus de toate, în cazul lui Moise şi a celorlalţi profeţi, nu se potriveşte misiunii
pe care trebuie să o ducă la împlinire.
„...Şi astfel l-a amăgit el pe neamul său şi ei s-au supus”, Faraonul şi-a
amăgit poporul, bazându-se pe teama, neştiinţa şi lăcomia lor pentru bunuri
materiale, astfel că atunci când a pretins a fi domnul lor, ei l-au acceptat.
„...fiindcă ei erau un neam de nelegiuiţi. ~ Şi când Ne-au supărat pe Noi...”,
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supărându-Ne şi atrăgând Mânia Noastră. „Ne-am răzbunat Noi pe ei...”, adică
i-am înecat şi am revărsat asupra lor tot felul de umilinţe după ce mai înainte au
trăit o viaţă plină de lux şi confort.
„Şi i-am făcut Noi [printre cei] trecuţi şi pildă pentru cei de după ei.”
În Surat Al-Qasas, Allah a grăit:

﴾ Şi când a venit Moise la ei cu semnele Noastre desluşite, au zis ei:
“Aceasta nu este decât fermecătură născocită! Noi n-am auzit de aceasta la
strămoşii noştri cei mai vechi!” ~ Moise a zis: “Domnul meu ştie mai bine cine a
venit cu îndreptare de la El şi a cui va fi Casa cea de veci! Nelegiuiţii nicicum nu
vor izbândi!” ~ A zis Faraon: “O, dregători ai mei! Eu nu ştiu altă divinitate pentru
voi, afară de mine! O, Haman! Arde pentru mine lut şi înalţă-mi mie un turn!
Poate astfel voi ajunge eu la Domnul lui Moise, pe care eu îl socotesc dintre
mincinoşi!” ~ Şi s-au purtat el şi oştenii lui cu semeţie pe pământ, pe nedrept, şi
şi‑au închipuit ei că nu vor fi întorşi la Noi. ~ Însă Noi i-am prins pe el şi pe
oştenii lui şi i-am aruncat pe ei în mare. Priveşte, deci, care este sfârşitul
nelegiuiţilor! ~ Şi i-am făcut Noi călăuzitori către Foc, iar în Ziua Învierii nu vor fi
ei ajutaţi. ~ Şi am făcut Noi să-i urmărească în această lume un blestem, iar în
Ziua Învierii vor fi ei ruşinaţi. ﴿
[Coran 28:36-42]
Când s-a pogorât pedeapsa Divină, nici unul dintre ei nu a fost cruţat din
cauza nelegiuirilor şi răutăţilor pe care le înfăptuiseră. Nimeni nu a rămas să-şi
aducă aminte şi să se îndure de ei, iar în Ziua Judecăţii vor intra direct în Iad.
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Nimicirea Faraonului şi a armatei sale
Când nelegiuirile Faraonului au continuat şi duşmănia sa faţă de Moise a
crescut, cu toate că atât lui, cât şi dregătorilor şi neamului lui le fuseseră
transmise toate dovezile referitoare la Unicitatea lui Allah şi la faptul că El este
Singurul căruia i se cuvine toată slava, fără a i se face Lui asociaţi, atunci a venit
asupra lor pedeapsa. Mulţi dintre ei au luat în batjocură Mesajul transmis de
Moise şi au râs de ei. Dintre egiptenii din neamul copt numai puţini au crezut în
Moise. Se spune că au fost numai trei oameni: soţia Faraonului, despre care nu
se menţionează nimic în Biblie, credinciosul care a vorbit la curtea Faraonului şi
şi-a dezvăluit credinţa, şi omul care a venit din cea mai îndepărtată parte a
oraşului. Acesta a spus: „O, Moise! Cârmuitorii pun la cale să te omoare. Deci
fugi [din cetate]! Eu îţi sunt bun sfătuitor!” [Coran 28:20] Aşa a relatat Ibn Abbas
şi s-a referit la cei ce au crezut în afară de vrăjitori, căci aceştia erau de
asemenea din neamul copt.
Într-o altă versiune, se spune că în Moise a crezut un număr mare de
egipteni din neamul copt, precum şi toţi vrăjitorii şi izraeliţii. Acest lucru este de
asemenea susţinut de acest verset:

﴾ „Şi nu a crezut în [mesajul lui] Moise decât un grup de oameni din
neamul lui [Faraon]. Şi apoi le-a fost teamă ca Faraon şi căpeteniile sale să nu-i
silească [la necredinţă] căci Faraon era un tiran puternic peste acest pământ şi
era dintre cei necumpătaţi.” ﴿
[Coran 10:83]
Ei nu-şi afişau credinţa în Moise de teama Faraonului, căci se temeau de
persecuţii, astfel şi-ar fi dezvăluit credinţa într-un Dumnezeu Unic, după cum
predica Moise.
Moise a vorbit neamului său astfel:
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﴾ „O, neam al meu! Dacă voi credeţi în Allah, încredeţi-vă în El, dacă
sunteţi supuşi [lui Allah, musulmani]!" ~ Şi au răspuns ei: "În Allah ne încredem!
Doamne, nu ne face pre noi [ţintă a] urgisirii neamului de nelegiuiţi! ~ Şi
izbăveşte-ne pre noi, cu mila Ta, de neamul de necredincioşi!” ﴿
[Coran 10:84-86]
Şi astfel şi-au pus nădejdea în Allah, au căutat sprijinul Său şi Allah le-a
adus uşurare pentru greutăţile suferite.
Allah a grăit:

﴾ Şi noi le-am revelat lui Moise şi fratelui său: "Pregătiţi case pentru
neamul vostru în Egipt şi faceţi în casele voastre loc de rugăciune şi împliniţi
Rugăciunea [As-Salat]! Şi binevesteşte credincioşilor!” ﴿
[Coran 10:87]
Allah le-a revelat lui Moise şi lui Aaron să facă locuinţele neamului lor
diferite de cele ale egiptenilor din neamul copt, astfel va fi mai uşor pentru ei să
ia legătura cu ceilalţi la timpul când se va hotărî plecarea din Egipt.
„...faceţi în casele voastre loc de rugăciune” Unii învăţaţi au spus că
înseamnă să facă în locuinţele lor loc de rugăciune, aşa cum a şi fost tradus
versetul din Coran, în timp ce alţii sunt de opinie că înseamnă să-şi înmulţească
pomenirea şi rugăciunile la Allah. Ei trebuie să caute uşurare de greutăţi şi
suferinţe făcând în mod frecvent rugăciuni şi căutând adăpost la Allah, după cum
se spune în Coran:

﴾ „Căutaţi liman în răbdare şi în Rugăciune [As-Salat]!” ﴿
[Coran 2:45]
S-a relatat că, ori de câte ori intervenea o problemă, Profetul – Allah să-l
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binecuvânteze şi să-l miluiască – înălţa rugăciuni la Allah.
Se spune că la acea vreme ei nu erau capabili să-şi mărturisească
credinţa sau să facă rugăciuni fără a se ascunde, şi atunci li s-a poruncit să se
roage în locuinţele lor, pentru a compensa timpul pe care-l pierduseră când nu
aduseseră slavă şi nici nu înfăptuiseră acte de devoţiune. Prima versiune pare a
fi mai temeinică, însă cea de-a doua nu este contradictorie acesteia.
Şi Moise s-a rugat astfel:

﴾ „Doamne! Tu ai dăruit lui Faraon şi căpeteniilor sale podoabe şi averi în
această viaţă, Doamne, ca să-i rătăcească [pe oameni] de la drumul Tău!
Doamne, nimiceşte averile lor şi pecetluieşte inimile lor ca să nu creadă ei până
ce nu vor vedea chinul cel dureros!” ~ A zis [Allah]: “I s-a răspuns rugăminţii
voastre. Mergeţi pe calea cea dreaptă şi nu urmaţi calea celor care nu ştiu!” ﴿
[Coran 10:88,89]
Aceasta este rugăciunea pe care Moise a făcut-o împotriva Faraonului, cel
care-l mâniase prin stăruinţa sa în atitudinea greşită şi prin trufia arătată faţă de
călăuzirea şi Adevărul Divin. El a chemat mânia lui Allah împotriva lui, a
neamului lui şi a tuturor celor care urmau calea lor. El a zis: „Doamne! Tu ai
dăruit lui Faraon şi căpeteniilor sale podoabe şi averi în această viaţă...” Această
viaţă strălucitoare nu este decât o minciună care îi orbeşte temporar pe cei care
se gândesc la averea şi la poziţia lor privilegiată. Aceasta este purtarea celor ce
consideră această viaţă ca fiind singura. Celor cărora Allah le-a acordat din
belşug favorurile Sale au început să considere că averea, comorile, palatele,
condiţia lor, mâncarea gustoasă şi puterea sunt nepieritoare şi ei ar putea trăi o
veşnicie.
„Doamne, nimiceşte averile lor...” Ibn Abbas şi Mujahid au spus: „Se referă
la distrugerea acestora.” „...şi pecetluieşte inimile lor ca să nu creadă ei până ce
nu vor vedea chinul cel dureros!” Ibn Abbas a zis: „Şi pecetluieşte-le ca fiind
necredincioase, ca să nu poată fi niciodată credincioase.”
Allah a acceptat rugăciunea sa, aşa cum a acceptat-o şi de la Noe, atunci
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când acesta s-a rugat împotriva neamului său, spunând: „Doamne, nu lăsa pe
pământ nici un sălăşluitor într-o casă, dintre necredincioşi, ~ Căci, dacă-i vei lăsa
[în viaţă], ei îi vor duce în rătăcire pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât păcătoşi
necredincioşi!” [71:26,27]
Ca răspuns la rugăciunea lui Moise împotriva Faraonului şi a neamului
său, Allah a zis: «A zis [Allah]: “I s-a răspuns rugăminţii voastre. ~ Mergeţi pe
calea cea dreaptă şi nu urmaţi calea celor care nu ştiu!”» [10:89]
Exegeţii şi surse biblice spun: „Izraeliţii au căutat permisiunea Faraonului
de a merge la una dintre sărbătorile lor. El le-a acordat permisiunea fără
bunăvoinţă. Izraeliţii s-au pregătit ca de sărbătoare, dar de fapt se pregăteau să
plece pentru totdeauna din Egipt. A fost aşadar un plan pentru a fugi din
pământul Egiptului. După cum se spune în Biblie, Dumnezeu le-a poruncit
izraeliţilor să le ceară egiptenilor bijuteriile de aur şi argint şi aceştia le-au dat
ceea ce au cerut. (Biblia, „Ieşirea”, 12) Izraeliţii au părăsit Egiptul şi s-au
îndreptat spre pământul Siriei. Când a aflat de plecarea lor, Faraonul s-a mâniat
peste măsură şi i-a cerut conducătorului armatei să se pregătească să-i
urmărească şi să-i pedepsească.” Allah a spus:

﴾ I-am revelat Noi lui Moise: „Purcede în timpul nopţii cu robii Mei, căci veţi
fi urmăriţi!” ~ Şi a trimis Faraon vestitori prin cetăţi [să spună]: ~ „Aceştia sunt
doar o ceată puţin numeroasă, ~ Stârnind furia noastră, ~ Dar noi suntem mulţi şi
ne ferim!” ~ Şi i-am scos Noi din grădini şi de la izvoare, ~ De la comori şi locuri
plăcute, cu răcoare. ~ Astfel a fost! Şi le-am dat Noi moştenire fiilor lui Israel. ~ Şi
la răsăritul soarelui, au pornit în urma lor. ~ Şi când cele două cete s-au văzut
una pe alta, au zis însoţitorii lui Moise: „Suntem ajunşi!” ~ Dar el a zis: „În nici un
caz! Domnul meu este cu mine şi El mă va călăuzi!” ~ Atunci i-am revelat noi lui
Moise: „Loveşte cu toiagul tău marea!” Şi ea s-a despicat şi fiecare parte era ca
un munte mare. ~ Apoi i-am adus aproape de locul acela pe ceilalţi ~ Şi i-am
izbăvit Noi pe Moise şi pe toţi cei care erau cu el ~ Şi apoi i-am înecat pe ceilalţi.
~ Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi dintre ei nu au crezut, ~ Iar
Domnul tău este Cel Atotputernic [şi] Îndurător! ﴿
[Coran 26:52-68]
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Exegeţii au spus: „Când i-a urmărit pe izraeliţi, Faraonul a luat cu el o
armată numeroasă. Se spune că numărul călăreţilor era de aproximativ o sută de
mii. Numărul oştenilor depăşea un milion şi jumătate. Se spune de asemenea că
numărul oştenilor izraeliţi era de jumătate de milion, fără a-i menţiona şi pe cei ce
nu erau luptători. Şederea lor în Egipt a durat 426 de ani, conform calendarului
lunar.”
Cu toate acestea, Faraonul, alături de armata sa, s-a apropiat de izraeliţi.
Era dimineaţă, la vremea răsăritului. Ambele neamuri s-au privit şi s-au
recunoscut. Se părea că lupta va începe în curând, astfel că izraeliţii i-au spus lui
Moise: „Suntem ajunşi!”, deoarece nu se întrevedea nici o scăpare. În faţa lor era
marea, iar în spate Faraonul cu armata sa. Pe părţile laterale erau munţi înalţi.
Când s-au văzut într-o astfel de situaţie, s-au plâns lui Moise şi i-au vorbit despre
teama lor. Moise a zis: „În nici un caz! Domnul meu este cu mine şi El mă va
călăuzi!”
Moise care se afla în spatele izraeliţilor a venit înaintea lor şi a privit marea
cu valurile ei uriaşe. A spus: „Aşa mi s-a poruncit!” Alături de el se aflau fratele
său, Aaron, şi Iosua bin Nun, unul dintre conducătorii izraeliţi, un om înţelept şi
evlavios. După Moise, a fost făcut profet, însă despre aceasta vom discuta mai
târziu. Credinciosul din neamul Faraonului se afla de asemenea cu el. Acesta i-a
spus lui Moise: „O, Trimis al lui Allah! Ţi s-a poruncit să venim aici?” Moise a
răspuns: „Da!”

Marea se despică
Faraonul s-a apropiat din ce în ce mai mult şi oamenii au început să intre
în panică şi să se înfurie. Atunci s-a pogorât Revelaţia asupra lui Moise. „Loveşte
cu toiagul tău marea!” Şi Moise a lovit.
„Şi ea s-a despicat şi fiecare parte era ca un munte mare.” Se spune că
s-a împărţit în 12 cărări, fiecare cărare pentru fiecare trib din neamul izraelit.
Allah a zis:

﴾ „I-am revelat Noi lui Moise: „Purcede noaptea cu robii Mei şi croieşte-le
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lor un drum uscat prin mare! Nu-ţi fie teamă că vei fi ajuns din urmă şi nu-ţi fie
frică!” ~ Şi a pornit Faraon pe urma lor cu oştenii săi, dar marea i-a cuprins pe ei
şi i-a acoperit cu totul. ~ Însă Faraon a dus poporul său în rătăcire şi nu l-a
călăuzit pe drumul cel bun.” ﴿
[Coran 20:77-79]
Când marea s-a despicat, lăsând o cărare uscată pe care să se poată
trece, lui Moise i s-a poruncit să-şi conducă oamenii prin ea. Au început cu
bucurie să coboare, căci aveau credinţă că aceasta este o salvare Divină pentru
ei. Văzuseră minunea prin care marea se despicase şi erau siguri că vor fi
salvaţi. Atunci când şi ultimul dintre ei a trecut, au intrat Faraonul şi armata sa.
Moise a dorit să lovească din nou marea [cu toiagul], pentru a bloca astfel
calea inamicului. Însă Allah i-a poruncit lui Moise să lase marea aşa cum era,
pentru ca Faraonul şi armata sa să poată intra. Allah a zis:

﴾ „Mai înainte de ei am încercat Noi neamul lui Faraon, când a venit la ei
un trimis nobil ~ [Şi le-a zis lor]: "Aduceţi-i la mine pe robii lui Allah, căci eu sunt
un trimis vrednic de încredere ~ Şi nu vă ridicaţi cu semeţie împotriva lui Allah,
căci eu vă aduc dovadă limpede ~ Şi eu caut apărare la Domnul meu şi Domnul
vostru pentru ca voi să nu mă loviţi cu pietre, [pentru a mă ucide], ~ Iar dacă nu
voiţi să mă credeţi, staţi departe de mine!" ~ Şi L-a chemat el pe Domnul lui,
[zicând]: "Aceştia sunt un neam de oameni nelegiuiţi!" ~ "Deci, purcede noaptea
împreună cu robii Mei! Însă voi veţi fi urmăriţi! ~ Şi lasă marea liniştită! Ei sunt
oşteni sortiţi înecului!" ﴿
[Coran 44:17-24]
„Şi lasă marea liniştită!”, adică „las-o aşa cum este, să-i ademenească pe
oştenii egipteni.”
Când Moise a trecut prin cărarea făcută în mare şi Faraonul i-a văzut, s-a
înspăimântat şi a ştiut că acesta era un semn al Prea-măritului Stăpân al lui
Moise. Şi nu a îndrăznit să intre şi s-a simţit cuprins de regrete. Cu toate
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acestea, în ciuda a ceea ce simţea, s-a întors către armata sa şi a zis: „Priviţi!
Vedeţi cum s-a despicat marea pentru mine pentru a-i putea prinde pe aceşti
supuşi ai mei care fug de mine!” El nu avea însă nici o intenţie să treacă cu
armata sa prin acea cărare.
După cum s-a relatat, îngerul Gavriil a venit sub înfăţişarea unui cavaler,
călare pe un cal, a trecut pe lângă calul Faraonului şi acesta a nechezat. Apoi
Gavriil a intrat pe cărarea făcută de mare şi după el a venit calul Faraonului, pe
care acesta nu-l mai putea controla. Când oştenii Faraonului l-au văzut intrând în
mare, au intrat şi ei de îndată după el. Când se aflau cu toţii pe acea cărare,
Allah i-a poruncit lui Moise să lovească marea cu toiagul. De îndată ce a lovit-o,
marea s-a reîntors la starea iniţială şi nici unul dintre ei nu a supravieţuit.
Allah a zis:

﴾ „Şi i-am izbăvit Noi pe Moise şi pe toţi cei care erau cu el ~ Şi apoi i-am
înecat pe ceilalţi. ~ Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi dintre ei nu au
crezut, ~ Iar Domnul tău este Cel Atotputernic [şi] Îndurător!” ﴿
[Coran 26:65-68]
Şi astfel, în Îndurarea Sa, Allah i-a salvat pe Moise şi pe cei din neamul
său şi nimeni nu s-a înecat, însă toţi duşmanii Săi s-au înecat şi nimeni nu a
putut scăpa. Această întâmplare este un semn clar a Atotputerniciei lui Allah,
însă cei mai mulţi oameni aleg să nu-L urmeze. Allah a grăit:

﴾ „Noi i-am trecut pe fiii lui Israel prin mare. Şi i-au urmărit pe ei Faraon şi
oştenii săi ca să-i prigonească şi să-i nimicească. Iar când l-a ajuns pe el înecul
a zis: “Eu cred că nu există altă divinitate în afară de cel în care cred fiii lui Israel
şi eu sunt [acum] printre cei supuşi [musulmani]!” ~ [A zis Allah]: "Acuma?! După
ce mai înainte tu te-ai răzvrătit şi ai fost dintre stricători?! ~ Astăzi te mântuim
Noi, cu trupul tău, pentru ca să fii un semn pentru cei [care vor veni] în urma ta!"
Însă mulţi dintre oameni sunt nepăsători faţă de semnele noastre!” ﴿
[Coran 10:90-92]
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Aceste versete ne spun cum s-a înecat Faraonul. Izraeliţii au văzut cu
proprii lor ochi cum trupul Faraonului şi cele ale oştenilor săi pluteau pe valurile
sălbatice, fără a se găsi nimeni care să-i ajute. De îndată ce Faraonul şi-a dat
seama că era neputincios, şi-a mărturisit credinţa în Allah şi s-a căit. Însă
aceasta era vremea când căinţa nu mai putea fi acceptată.

﴾ „Şi când au văzut mânia Noastră, au zis ei: "Noi credem numai în Allah
Singur şi ne lepădăm de ceea ce I-am făcut Lui ca asociaţi!" ~ Însă nu le-a mai
fost credinţa lor de nici un folos, când au văzut mânia Noastră. Aceasta este
rânduiala lui Allah faţă de robii Săi şi au pierdut atunci aceia care nu au crezut.” ﴿
[Coran 40:84,85]
Moise a înălţat la Allah o rugăciune împotriva Faraonului şi a neamului său
ca să le nimicească averile şi să le pecetluiască inimile, astfel ca ei să nu creadă
până nu vor vedea pedeapsa grea ce va veni asupra lor. Să nu creadă şi să
moară căindu-se. Allah le-a spus deja lui Moise şi lui Aaron. “I s-a răspuns
rugăminţii voastre.” Şi venise vremea ca ea să se îndeplinească.
Abdullah bin Abbas a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a zis: „Când Faraonul a zis: „Eu cred că nu există altă divinitate în
afară de cel în care cred fiii lui Israel”, Gavriil mi-a spus: «Dacă m-ai fi putut
vedea când am luat nisip din mare şi l-am îndesat în gura lui, temându-mă că
Milostenia lui Allah l-ar putea salva.»”

﴾ [A zis Allah]: "Acuma?! După ce mai înainte tu te-ai răzvrătit şi ai fost
dintre stricători?!” ﴿
[Coran 10:91]
Şi astfel mărturisirea de credinţă a Faraonului făcută atunci când a văzut
moartea nu a fost acceptată, căci de s-ar fi reîntors în această lume ar fi făcut
acelaşi lucru ca şi în trecut, după cum Allah ne-a spus în legătură cu alţi
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necredincioşi care atunci când vor vedea Focul [Iadului] vor spune: «Şi de i-ai
vedea stând la marginea Focului, zicând: “O, de ne-am întoarce noi [la viaţă],
n-am mai socoti semnele Domnului nostru mincinoase şi am fi în rândul celor
credincioşi!”.» [Coran 6:27]
Apoi Allah a zis:

﴾ „Dar nu! Iată că li se arată ceea ce au ascuns mai înainte. Şi dacă s-ar
întoarce [la viaţa pământească], ar reveni neîndoielnic la cele ce le-au fost oprite,
căci ei sunt mincinoşi.” ﴿
[Coran 6:28]

﴾ „Astăzi te mântuim Noi, cu trupul tău, pentru ca să fii un semn pentru cei
[care vor veni] în urma ta!" Însă mulţi dintre oameni sunt nepăsători faţă de
semnele noastre!” ﴿
[Coran 10:92]
Ibn Abbas şi alţii au zis: „Unii izraeliţi nu erau convinşi că Faraonul a murit,
unii chiar au îndrăznit să spună că el nu poate muri vreodată. Astfel Allah a
poruncit mării să-i înalţe trupul deasupra valurilor. Şi ei l-au recunoscut după
armura pe care o purta şi astfel moartea lui a fost confirmată.” De aceea a grăit
Allah: „te mântuim Noi, cu trupul tău”
„...pentru ca să fii un semn pentru cei [care vor veni] în urma ta!" din copiii
lui Israel, şi o lecţie pentru cei ce vor invada acest ţinut. Astfel se poartă Allah cu
răufăcătorii.
Este de asemenea posibil să însemne: „Noi te vom salva cu trupul şi
armura ta pentru ca tu să fii un semn pentru urmaşii copiilor lui Israel şi ca ei să
ştie de Allah, că El a fost Cel care a nimicit regatul Faraonului. Faraonul şi
armata sa au fost înecaţi de Ziua Aşura.”
Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas: „Când Profetul a venit la
Medina, i-a găsit pe evrei postind în Ziua Aşura. I-a întrebat: «De ce postiţi în
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acea zi?» Ei au răspuns: «Aceasta este ziua în care Moise l-a învins pe Faraon.»
Atunci Profetul le-a spus companionilor săi: «Voi sunteţi mai vrednici de Moise
decât ei, aşa că ţineţi şi voi post (în acea zi).»”

Izraeliţii, după nimicirea Faraonului
Allah Atotputernicul a grăit în Coran:

﴾ „Deci ne-am răzbunat pe ei şi i-am înecat în mare, pentru că ei au luat
de minciună semnele Noastre şi au fost nepăsători faţă de ele. ~ Şi pe oamenii
care au fost oprimaţi i-am făcut moştenitori peste ţinuturile de răsărit ale
pământului şi peste ţinuturile lui de apus, pe care Noi le-am binecuvântat. Iar
cuvântul cel mai frumos al Domnului tău asupra fiilor lui Israel s-a împlinit pentru
că au fost statornici. Şi Noi am nimicit ceea ce au durat Faraon şi neamul său şi
ceea ce ei au ridicat. ~ Şi i-am făcut Noi pe fiii lui Israel să treacă Marea. Şi au
venit ei la un neam care se închina unor idoli. Atunci i-au zis ei: “O, Moise! Fă-ne
nouă un zeu, aşa cum au şi ei zei!” Dar el le-a răspuns: “Voi sunteţi un neam de
neştiutori!” ﴿
[Coran 7:136-138]

﴾ „Cele în care petrec aceştia pierdute sunt şi în deşert este ceea ce fac
ei! ~ A [mai] zis el: “Să vă caut vouă o altă divinitate în afara lui Allah, care v-a
pus pe voi mai presus de toate lumile?”. ~ [Aduceţi-vă voi aminte că] Noi v-am
izbăvit de neamul lui Faraon care v-a supus la cel mai rău chin, i-a măcelărit pe
fiii voştri şi le-a lăsat în viaţă pe muierile voastre. Aceasta a fost grea încercare
de la Domnul vostru!” ﴿
[Coran 7:139-141]
Soarta Faraonului şi a neamului său este menţionată în aceste versete în
care se vorbeşte despre faptul că au fost înecaţi. Despre modul în care izraeliţii
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au moştenit averile şi proprietăţile lor, Allah a spus:

﴾ „Astfel a fost! Şi le-am dat Noi moştenire fiilor lui Israel.” ﴿
[Coran 26:59]
Într-un alt verset se spune:

﴾ „Însă Noi am dorit să Ne arătăm îndurarea faţă de aceia care au fost
socotiţi slabi pe pământ şi să-i facem pe ei pilde [de credinţă] şi să-i facem pe ei
moştenitori.” ﴿
[Coran 28:5]
De asemenea Allah a spus:

﴾ „Şi pe oamenii care au fost oprimaţi i-am făcut moştenitori peste
ţinuturile de răsărit ale pământului şi peste ţinuturile lui de apus, pe care Noi
le-am binecuvântat. Iar cuvântul cel mai frumos al Domnului tău asupra fiilor lui
Israel s-a împlinit pentru că au fost statornici. Şi Noi am nimicit ceea ce au durat
Faraon şi neamul său şi ceea ce ei au ridicat.” ﴿
[Coran 7:137]
În Coran Allah a grăit:

﴾ „Şi i-am făcut Noi pe fiii lui Israel să treacă Marea. Şi au venit ei la un
neam care se închina unor idoli. Atunci i-au zis ei: „O, Moise! Fă-ne nouă un zeu,
aşa cum au şi ei zei!” Dar el le-a răspuns: “Voi sunteţi un neam de neştiutori! ~
Cele în care petrec aceştia pierdute sunt şi în deşert este ceea ce fac ei!” ﴿
[Coran 7:138,139]
Aceasta este o dovadă clară a neştiinţei şi nelegiuirilor lor după ce
văzuseră măreţele semne ale lui Allah şi fuseseră martori ai Atotputerniciei şi
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Adevărului Lui.
S-a întâmplat ca ei să treacă pe lângă un neam care venera idoli. Se
spune că acesta (idolul) avea înfăţişarea unui viţel. Mai mult ca sigur, i-au
întrebat din ce motiv venerau idoli. Ei au răspuns probabil că idolii îi ajutau ori de
câte ori căutau sprijinul lor şi căutau proviziile lor atunci când aveau nevoie. Unii
neştiutori din neamul lui Israel au fost tentaţi poate să creadă şi astfel i-au cerut
profetului lor Moise – Pacea fie asupra sa! – să le facă şi lor un zeu asemănător.
El i-a certat, spunându-le că erau neştiutori şi neruşinaţi şi că „cele în care petrec
aceştia pierdute sunt şi în deşert este ceea ce fac ei!”
Apoi Moise le-a reamintit de favorurile pe care Allah le-a acordat lor de
vreme ce îi alesese pe ei dintre toate neamurile acelui timp, trimiţând la ei
Cartea, învăţături şi profeţi. Le-a reamintit cum i-a salvat Allah de viaţa de
sclavie, cum l-a înecat pe duşmanul lor, Faraonul, şi i-a făcut moştenitori peste
averile şi proprietăţile lor (ale egiptenilor). Moise le-a spus de asemenea că
nimeni nu este demn de slavă în afară de Allah, Cel căruia nu trebuie să-I facem
asociaţi sau egali. Trebuie să menţionăm aici că rugămintea de a face un idol nu
a fost adresată de fiecare izraelit.
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Uaqid Al-Laithi următoarele: „Când
ne-am îndreptat alături de Profet înspre Hunain, am trecut pe lângă un arbust şi
am zis: «O, Mesager al lui Allah! Fă pentru noi un loc de închinare, căci
necredincioşii au locul lor de închinare.» Şi necredincioşii obişnuiau să-şi atârne
săbiile de un arbust, apoi să se aşeze în jurul lui în semn de devoţiune. Atunci
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Allahu Akbar!” (Allah
este Cel mai Mare!) Este aşa cum au spus fiii lui Israel: “O, Moise! Fă-ne nouă
un zeu, aşa cum au şi ei zei!” [7:138] Voi veţi urma calea celor de dinaintea
voastră.”
Cu toate acestea, când a părăsit pământul Egiptului şi s-a îndreptat spre
Bait-ul-Maqdis (Casa Sfântă din Ierusalim), Moise s-a întâlnit cu neamurile din
Canaan şi cu neamul hitiţilor. Aceştia erau duşmani ai lor, erau răufăcători şi
nelegiuiţi. Moise le-a poruncit izraeliţilor să intre în cetăţile lor, să lupte cu ei şi
să-i alunge din ţinutul unde se afla Bait-ul-Maqdis, căci Allah le-a promis lor acest
pământ, prin părintele lor, Avraam, şi apoi prin Moise. Aceştia au refuzat să lupte
cu ei şi nu s-au supus Poruncii lui Allah. Drept pedeapsă, Allah i-a lăsat să
rătăcească timp de aproape 40 de ani, fără a avea vreo destinaţie.
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Allah a spus:

﴾ [Aduceţi-vă voi aminte] când Moise i-a zis neamului său: “O, popor al
meu! Aduceţi-vă aminte de harul lui Allah asupra voastră, căci El a făcut dintre
voi profeţi şi v-a făcut pe voi suverani. El v-a dat vouă ceea ce nu a dat nici uneia
dintre lumile [de atunci]! ~ O, popor al meu! Intraţi în pământul sfânt, pe care
Allah vi l-a hărăzit şi nu daţi înapoi, [refuzând lupta], căci veţi fi cei care pierd!". ~
Au zis ei: "O, Moise, acolo este un neam de oameni puternici. Noi nu vom intra în
el până ce ei nu vor ieşi din el. Dacă vor ieşi ei, atunci vom intra noi”. ﴿
[Coran 5:20-22]

﴾ Au zis doi bărbaţi dintre cei care se temeau de Allah şi care fuseseră
copleşiţi de harul Lui: „Intraţi peste ei pe poartă şi, dacă veţi trece de ea, veţi fi
învingători! Încredeţi-vă în Allah, dacă sunteţi credincioşi!” ~ Ei au răspuns: „O,
Moise, noi nu vom intra în nici un caz, câtă vreme ei sunt acolo! Du-te tu şi
Domnul tău şi luptaţi! Noi vom şedea aici!” ~ El a zis: „Doamne! Eu nu am putere
decât asupra mea şi a fratelui meu, deci desparte-ne pe noi de acest neam de
nelegiuiţi!” ~ Allah i-a răspuns: „[Ţara] asta le va fi oprită vreme de patruzeci de
ani, în care vor rătăci prin lume. Nu-ţi face griji pentru neamul acesta de
nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 5:23-26]
Profetul Moise – Pacea fie asupra sa! – a reamintit neamului său binele pe
care Allah l-a făcut lor şi le-a poruncit să lupte împotriva acelor nelegiuiţi, căci
acel pământ fusese deja promis lor. Însă ei au refuzat să lupte. El a zis: „Intraţi în
pământul sfânt, pe care Allah vi l-a hărăzit şi nu daţi înapoi, [refuzând lupta], căci
veţi fi cei care pierd!".
Răspunsul lor a fost asemănător cu cel al acelor necredincioşi care nu au
avut ştiinţă de Allah de vreme ce nici un profet nu a fost trimis lor. Ei s-au purtat
cu laşitate şi nu au vrut să lupte pentru cauza lui Allah. Ei au zis: „O, Moise,
acolo este un neam de oameni puternici. Noi nu vom intra în el până ce ei nu vor
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ieşi din el. Dacă vor ieşi ei, atunci vom intra noi”. Acei izraeliţi erau înspăimântaţi
de acei oameni puternici, cu toate că tocmai fuseseră martori la nimicirea
regatului Faraonului care era mai puternic decât ei, avea o armată mai
numeroasă şi mai mulţi oşteni. Acest lucru arată cu claritate că izraeliţii au fost
învinşi din punct de vedere psihologic, că nu au avut curajul să iasă din conul
acela de umilinţă care-i înconjura şi să ducă un trai demn.
„...doi bărbaţi dintre cei care se temeau de Allah” Dacă se foloseşte o altă
modalitate de citire, implicit interpretare, a versetelor din Coran înseamnă: doi
bărbaţi dintre cei „care erau temători”, în loc de „care se temeau”, şi „care
fuseseră copleşiţi de harul Lui”, călăuzindu-i către islam, „Intraţi peste ei pe
poartă şi, dacă veţi trece de ea, veţi fi învingători! Încredeţi-vă în Allah, dacă
sunteţi credincioşi!” De cauţi sprijinul lui Allah şi te încrezi în Allah, El te va ajuta
cu siguranţă şi te va ajuta să-ţi învingi inamicii.
Ei au răspuns: „O, Moise, noi nu vom intra în nici un caz, câtă vreme ei
sunt acolo! Du-te tu şi Domnul tău şi luptaţi! Noi vom şedea aici!” Mulţi dintre ei
erau hotărâţi să nu lupte împotriva duşmanului lor pentru calea lui Allah. A fost
un act făţiş de nesupunere şi laşitate. Se spune că atunci când au auzit acest
lucru Iosua şi Kalib şi-au sfâşiat hainele, iar Moise şi Aaron au căzut în
prosternare la Allah pentru a nu trimite asupra lor mânia Sa. Însă neamul acesta
ale căror inimi au fost „pecetluite” poate nu va realiza ceea ce tocmai
pomeniseră. În culmea disperării, a zis: „Doamne! Eu nu am putere decât asupra
mea şi a fratelui meu, deci desparte-ne pe noi de acest neam de nelegiuiţi!” ~
Allah i-a răspuns: „[Ţara] asta le va fi oprită vreme de patruzeci de ani, în care
vor rătăci prin lume. Nu-ţi face griji pentru neamul acesta de nelegiuiţi!” Drept
pedeapsă pentru laşitatea şi nesupunerea lor, au fost condamnaţi să rătăcească,
fără a avea vreo destinaţie, vreun scop sau linişte, zi şi noapte, dimineaţă şi
seară. Se spune că dintre cei ce au rătăcit, nimeni nu a supravieţuit şi au murit
cu toţii într-o perioadă de 40 de ani.
Cu toate acestea, companionii Profetului – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – nu au răspuns (nt. la chemarea făcută) în Ziua Badr, aşa cum a
răspuns neamul lui Moise (la chemarea făcută de el). Când Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - le-a cerut sfatul [dacă să urmeze sau nu armata
quraişă], Abu Bakr a luat cuvântul şi şi-a spus cea mai bună părere, iar ceilalţi
„emigranţi” au fost de asemenea în favoarea urmăririi armatei quraişe. Apoi
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Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a repetat: „Sfătuiţi-mă!” Sa’d
bin Mu’adh a spus: „Poate te referi la noi, o, Mesager al lui Allah! Pe Cel ce te-a
trimis în adevăr, dacă ne iei şi intri în această mare, vom intra cu tine. Nici unul
nu va rămâne în urmă şi nu ne vom mânia de ne vei lua să luptăm împotriva
inamicului nostru mâine. Noi suntem răbdători în război şi fără ascunzişuri în
lupta cu duşmanul. Poate Allah îţi va arăta ceva ce-ţi va desfăta privirea. Ia-ne
aşadar cu binecuvântarea lui Allah.” Şi Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - s-a bucurat peste măsură de spusele lui Sa’d.
Imamul Ahmed a relatat că Miqdad i-a spus Profetului – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – în ziua bătăliei de la Badr. «O, Mesager al lui
Allah! Noi nu vom spune aşa cum i-au spus fiii lui Israel lui Moise: „Du-te tu şi
Domnul tău şi luptaţi! Noi vom şedea aici!”, ci vom spune: „Du-te tu şi Domnul tău
şi luptaţi şi noi vom lupta alături de voi.”»

Izraeliţii, în rătăcire
Aşa cum am văzut mai înainte, izraeliţii nu au vrut să lupte şi drept rezultat
au fost condamnaţi să ducă o viaţă în exil. Cu toate acestea, în Biblie, nu găsim
nici o referire la această poveste.
Allah a grăit:

﴾ „O, fii ai lui Israel, Noi v-am mântuit de vrăjmaşul vostru şi v-am orânduit
vouă întâlnire la coasta cea din dreapta a Muntelui! Şi am pogorât asupra
voastră mana şi prepeliţele!” ~ „Mâncaţi din bunătăţile cu care v-am înzestrat,
însă nu întreceţi măsura întru aceasta, ca să nu vă lovească mânia Mea, căci,
cel pe care-l loveşte mânia Mea, este pierdut!” Eu sunt iertător cu acela care se
căieşte, crede şi împlineşte fapte bune şi apoi se lasă călăuzit pe calea cea
bună”. ﴿
[Coran 20:80-82]
În versetele menţionate mai sus Allah a grăit despre favorurile pe care le-a
acordat fiilor lui Israel atunci când i-a salvat de Faraon şi de sclavie. Le-a
făgăduit de asemenea că le va acorda tovărăşia profetului lor Moise căruia i-a
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poruncit să vină pe muntele Tor pentru a putea primi Porunca şi Învăţăturile ce
să le călăuzească viaţa lumească. Se vorbeşte de asemenea şi despre mana şi
prepeliţele de care aveau nevoie acolo unde nu se găseau nici recolte, nici apă.
Dimineaţa, când s-au trezit, au aflat mană peste tot în jurul lor şi din aceasta au
făcut un fel de pâine. Nu le-a fost permis însă să păstreze mana mai mult de o zi,
căci aceasta nu mai era bună atunci. În fiecare zi aveau mană proaspătă, iar
seara aveau prepeliţe. Acestea erau nişte păsări pe care ei le prindeau fără nici o
dificultate şi le găteau pentru cină.
Fiindcă era vară, iar soarele era foarte puternic, Allah a trimis deasupra lor
nori care să le facă umbră, aşa cum se spune în Surat Al-Baqara:

﴾ „O, voi fii ai lui Israel, aduceţi-vă aminte de binele ce v-am făcut şi
ţineţi-vă legământul făcut Mie şi-Mi voi ţine legământul făcut vouă şi de Mine
temeţi-vă; ~ Credeţi în ceea ce v-am pogorât, întărind ceea ce voi aveţi şi nu fiţi
primii care nu cred în el şi nu vindeţi semnele mele pentru un preţ mic şi faţă de
Mine fiţi cu frică!” ﴿
[Coran 2:40,41]
Şi Allah a spus de asemenea:

﴾ „[Şi aduceţi-vă aminte că] Noi v-am izbăvit de neamul lui Faraon, care vă
supunea la rele chinuri, junghiindu-i pe fiii voştri şi cruţând viaţa doar muierilor
voastre! În aceasta fost-a mare încercare de la Domnul vostru. ~ Şi despicat-am
pentru voi marea şi v-am mântuit şi am înecat neamul lui Faraon, pe când voi
priveaţi. ~ Şi Ne-am înţeles cu Moise pentru patruzeci de nopţi, iar voi aţi ales
viţelul [pentru a-l adora], în lipsa lui [Moise] şi aţi fost voi nelegiuiţi. ~ V-am iertat
vouă după aceea, nădăjduind că veţi fi mulţumitori. ~ Şi datu-i-am lui Moise
Scriptura, Cartea Doveditoare [Al-Furqan], nădăjduind că veţi fi călăuziţi.” ﴿
[Coran 2:49-53]

﴾ Şi zis-a Moise atunci neamului său: “O, neam al meu, aţi fost nedrepţi cu
voi înşivă prin adorarea viţelului. Deci cereţi iertare Creatorului vostru şi
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răpuneţi-vă unii pe alţii. Aceasta este mai bine pentru voi la Făcătorul vostru. Dar
El v-a iertat, căci El este cel Iertător, Îndurător [At-Tawwab, Ar-Rahim]. ~ Şi
[aduceţi-vă aminte] când aţi zis voi: “O, Moise! Nu te vom crede până nu-L vom
vedea pe Allah desluşit. Şi trăsnetul s-a abătut asupra voastră [şi v-a ucis], în
vreme ce voi priveaţi. ~ Apoi v-am înviat, după ce aţi murit, nădăjduind că veţi fi
mulţumitori. ~ Şi am făcut să vă umbrească nori şi am pogorât peste voi mana şi
prepeliţe. „Mâncaţi din bunătăţile pe care vi le-am dăruit!”. Iar ei nu au fost
nedrepţi cu Noi, ci faţă de ei înşişi au fost nedrepţi. ﴿
[Coran 2:54-57]
În acelaşi capitol din nobilul Coran, Allah a grăit:

﴾ Şi când Moise a cerut apă pentru neamul său, i-am zis: “Loveşte cu
toiagul tău stânca!” Şi au ţâşnit din ea douăsprezece izvoare. Şi a cunoscut
fiecare seminţie locul său de băut. “Mâncaţi şi beţi din darul lui Allah şi nu faceţi
rău pe pământ fiind stricători!” ~ Şi [luaţi aminte] când aţi spus voi: „O, Moise! Nu
vom putea îndura un singur soi de bucate! Roagă-te pentru noi la Domnul tău să
scoată pentru noi din ceea ce dă la iveală pământul; din legumele lui: castraveţi,
usturoi, linte şi ceapă!”, a zis el: „Voiţi a schimba cu ceea ce este mai rău ceea
ce este mai bun? Coborâţi într-un alt oraş, unde veţi găsi ceea ce aţi cerut!” Şi a
căzut asupra lor umilinţă şi sărăcie şi s-au întors însoţiţi de mânia lui Allah. Şi
aceasta pentru că ei nu au crezut în semnele lui Allah, pentru că i-au ucis pe
profeţi pe nedrept; aceasta pentru că ei s-au răsculat şi au călcat rânduielile. ﴿
[Coran 2:60,61]
În aceste versete, Allah grăieşte despre binele şi bunătăţile pe care le-a
trimis asupra neamului lui Israel, adică mană şi prepeliţe, două feluri de mâncare
obţinute de ei fără nici un efort. Allah a făcut de asemenea să ţâşnească în
deşert izvoare, poruncindu-i lui Moise să lovească cu toiagul o stâncă.
Douăsprezece izvoare au ţâşnit atunci pentru douăsprezece triburi izraelite. Apoi
Allah le-a oferit umbră care să-i apere de arşiţa deşertului.
Cu toate acestea, ei nu au apreciat nici unul dintre aceste favoruri Divine şi
au considerat că fiecare lucru este normal. Au rămas răzvrătiţi şi neascultători.
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Apoi i-au cerut lui Moise ca hrana să nu mai fie aceeaşi. Au optat pentru plante,
ceapă, usturoi, castraveţi şi linte. Moise i-a dojenit, spunându-le: „Voiţi a schimba
cu ceea ce este mai rău ceea ce este mai bun?, adică doriţi aceste legume şi
plante ce cresc în pământ în loc de prepeliţe şi mană cerească, ce sunt la
îndemâna fiecăruia dintre voi, tineri şi bătrâni. Moise a refuzat să le
îndeplinească cererea.
Toate aceste trăsături ale izraeliţilor ne arată că ei nu s-au înfrânat de la
ceea ce le fusese interzis, aşa cum grăieşte Allah: „însă nu întreceţi măsura întru
aceasta, ca să nu vă lovească mânia Mea, căci, cel pe care-l loveşte mânia Mea,
este pierdut!” Eu sunt iertător cu acela care se căieşte, crede şi împlineşte fapte
bune şi apoi se lasă călăuzit pe calea cea bună”. [20:81,82]

Moise cere să-l vadă pe Allah
Allah a grăit:

﴾ Şi Noi i-am hotărât lui Moise după treizeci de nopţi, pe care le-am întregit
cu încă alte zece, astfel încât termenul fixat de Domnul său venea după
patruzeci de nopţi. Şi Moise i-a zis fratelui său Aaron: „Ţine-mi locul la neamul
meu şi fii cu dreptate şi nu urma drumul celor care aduc stricăciune!” ~ Şi când a
venit Moise la timpul hotărât de Noi şi a vorbit cu el Domnul său, a zis el:
„Doamne, arată-Te mie ca să Te văd!”. I-a răspuns lui: „Tu nu Mă vei putea
vedea, dar priveşte la Munte şi de va rămâne el neclintit, atunci Mă vei vedea!” Şi
când s-a arătat Domnul său Muntelui, l-a prefăcut în pulbere, iar Moise s-a
prăbuşit leşinat. Iar când şi-a venit în fire, a zis: „Mărire Ţie! Mă întorc la Tine
căindu-mă şi sunt cel dintâi dintre credincioşi!” ﴿
[Coran 7:142-143]

﴾ A grăit [Allah]: „O, Moise! Te-am ales, dintre toţi oamenii, pentru
mesajele Mele şi pentru cuvintele Mele! Deci primeşte ceea ce-ţi dau şi fii dintre
cei mulţumitori!” ~ Şi Noi i-am scris pe table îndemnare despre toate lucrurile şi
tâlcuire despre toate lucrurile. „Ţine-le, aşadar, cu putere şi porunceşte neamului
tău să primească ce e mai bun în ele! Apoi vă voi arăta vouă sălaşul celor abătuţi
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din drum.” ﴿
[Coran 7:144,145]

﴾ „Voi să-i îndepărtez de la semnele Mele pe cei care sunt îngâmfaţi, pe
pământ, pe nedrept. Chiar de-ar vedea fiecare semn, ei tot nu cred în el. Iar dacă
văd calea cea bună, ei nu o primesc drept drum, dar dacă văd calea rătăcirii, o
primesc drept drum. Aceasta pentru că ei ţin semnele Noastre de mincinoase şi
sunt nepăsători faţă de ele! ~ Iar aceia care ţin de mincinoase semnele Noastre
şi întâlnirea cu Ziua de Apoi, faptele lor sunt în deşert. Oare ar putea fi ei
răsplătiţi altfel decât după ceea ce fac?” ﴿
[Coran 7:146,147]
Ibn Abbas, Masruq şi Mujahid au spus: „Aceste treizeci de nopţi sunt din
luna Zul-Qa’da, iar celelalte zece sunt din luna Zul-Hijje.”
Şi astfel în primele zece zile ale lunii Zul-Hijje este sărbătoarea jertfei,
când Allah i-a vorbit lui Moise. În aceeaşi zi, Allah a desăvârşit religia sa, religia
islamică, pentru profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască şi şi-a îndeplinit favorurile Sale.
Moise a îndeplinit termenul de treizeci de zile. În acele zile a postit şi nu a
avut nevoie de hrană. La sfârşitul lunii, a luat o bucată de scoarţă şi a
mestecat-o, pentru a-şi reîmprospăta respiraţia. Allah i-a poruncit apoi să mai
rămână încă zece zile, pentru a se face patruzeci. Dintr-un Hadis aflăm că
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Mirosul gurii celui ce
posteşte este mai proaspăt decât mireasma moscului.”
Mai înainte ca Moise să plece la locul hotărât, l-a însărcinat pe fratele său
Aaron să se ocupe de treburile izraeliţilor, de vreme ce era deja părtaş la
Misiunea sa şi era reprezentantul său.
Allah a zis: „Şi când a venit Moise la timpul hotărât”, la vremea hotărâtă
pentru el să ajungă acolo. „...şi a vorbit cu el Domnul său,”, adică Allah i-a vorbit
din spatele unei cortine. Acest lucru ne arată poziţia sublimă şi măreaţă pe care
a avut-o Moise prin Graţia Divină. Totuşi, după ce i s-a acordat şansa de a vorbi
cu Allah şi după ce a vorbit cu El, Moise a dorit ca acea cortină să fie ridicată
pentru a-L putea vedea. «...a zis el: „Doamne, arată-Te mie ca să Te văd!”.»
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Însă, Allah i-a răspuns astfel: „Tu nu Mă vei putea vedea”, oferindu-i astfel
un motiv pentru ca el să nu poată opune rezistenţă, deoarece chiar şi muntele
care este mai puternic şi mai neclintit decât omenirea nu poate să îndure acest
lucru. Şi atunci a zis: „...dar priveşte la Munte şi de va rămâne el neclintit, atunci
Mă vei vedea!” În Biblie se spune că Allah i-a spus lui Moise – Pacea fie asupra
sa - că nici o făptură nu va putea să Îl vadă, ci va muri de îndată.
Abu Musa a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască
– a zis: „Cortina Sa este Lumina.” (relatat de Bukhari şi Muslim)
Într-o altă relatare se spune: „Este foc, de S-ar dezvălui, Lumina Chipului
Său ar arde fiecare lucru ce s-ar apropia.”

﴾ „...Şi când s-a arătat Domnul său Muntelui, l-a prefăcut în pulbere, iar
Moise s-a prăbuşit leşinat. Iar când şi-a venit în fire, a zis: „Mărire Ţie! Mă întorc
la Tine căindu-mă şi sunt cel dintâi dintre credincioşi!” ﴿
[Coran 7:143]
Am menţionat deja în Tefsir că imamul Ahmed şi Tirmidhi au relatat,
preluând de la Anas, că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a
recitat acest verset: „...Şi când s-a arătat Domnul său Muntelui, l-a prefăcut în
pulbere” şi apoi a indicat acest lucru punându-şi degetul mare pe încheietura de
sus a degetului mic, adică atât de mult s-a arătat, apoi muntele s-a făcut pulbere.
Suddi a relatat preluând de la Ikrima care l-a citat pe Ibn Abbas: „Domnul
nu s-a arătat decât cât a arătat el (cu degetele) şi muntele s-a prefăcut în
pulbere, iar Moise a leşinat. Qatada a zis: «A murit.» Prima versiune este mai
temeinică, deoarece în versetul din Coran se spune: „Iar când şi-a venit în fire”;
şi nu-şi putea veni în fire decât din leşin. Moise s-a căit şi a căutat Iertarea lui
Allah pentru dorinţa sa de a-L vedea.
Abu Sa’id Al-Khudri a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a zis: „Nu mă preferaţi pe mine înaintea celorlalţi profeţi. Oamenii îşi
vor pierde cunoştinţa în Ziua Judecăţii, iar eu voi fi primul care şi-o va recăpăta.
Apoi îl voi afla însă pe Moise sprijinindu-se de unul dintre picioarele Tronului

337

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

(Divin). Nu ştiu dacă şi-a recăpătat cunoştinţa înaintea mea sau nu şi-a pierdut-o
pentru faptul că a leşinat pe muntele Tor.” (relatat de Bukhari şi Muslim)
Totuşi aceasta este o atitudine umilă din partea Profetului - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască. Poate ne-a interzis acest lucru pentru a nu avea
idei preconcepute şi preferinţe nedrepte. Sau poate a zis că Allah este Cel ce-i
înălţă pe oameni în grad şi nu oamenii, care fac acest lucru urmând idei
preconcepute. Nu există nici o îndoială că Profetul nostru a fost cel mai bun
dintre făpturi. Allah a zis: „Sunteţi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru
oameni.” [Coran 3:110]
Şi este evident că acest lucru este aşa datorită rangului Profetului – Allah
să-l binecuvânteze şi să-l miluiască.
S-a relatat de asemenea că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a zis: „Voi fi căpetenia fiilor lui Adam în Ziua Judecăţii, şi nu mă arăt
trufaş.”
Apoi Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a vorbit despre
privilegiul acordat lui în Ziua în care va fi invidiat de toţi oamenii, inclusiv de
profeţi şi trimişi. Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a zis: „Şi
eu voi fi primul care îşi va recăpăta cunoştinţa. Însă apoi îl voi afla pe Moise
sprijinindu-se de unul dintre picioarele Tronului (Divin). Nu ştiu dacă şi-a
recăpătat cunoştinţa înaintea mea sau nu şi-a pierdut-o pentru faptul că a leşinat
pe muntele Tor.”
Este evident că întreaga omenire îşi va pierde cunoştinţa în Ziua Judecăţii
când Allah s-a arătat cu scopul Judecării printre oameni. Apoi cu toţii vor leşina
înfioraţi de acea Imagine. Primul care îşi va recăpăta cunoştinţa este profetul
Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – şi îl va găsi pe Moise
sprijinindu-se de unul dintre picioarele Tronului. Profetul a zis: „Nu ştiu dacă şi-a
recăpătat cunoştinţa înaintea mea ca urmare a faptului că şi-a pierdut-o în
această lume sau nu şi-a pierdut nici un moment cunoştinţa drept răsplată pentru
leşinul de pe (muntele) Tor.”
Aceasta a fost o mare onoare pentru profetul Moise – Pacea fie asupra sa
– şi de aceea Profetul nostru – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – ne-a
menţionat lucrul acesta.
A grăit [Allah]: „O, Moise! Te-am ales, dintre toţi oamenii, pentru mesajele
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Mele şi pentru cuvintele Mele!...” Se face referire bineînţeles la acea perioadă de
timp, nu mai înainte, nici după ea. Căci înainte de aceea, profetul Avraam a fost
mult mai privilegiat decât el, iar, după el, profetul nostru Muhammed – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – a avut un rang mult mai înalt decât al
amândurora. După cum am văzut, acest Favor Divin a fost acordat în noaptea
„Călătoriei Nocturne” şi a „Înălţării spre Sferele Cereşti”. Profetul a zis: „Mi se va
acorda un rang invidiat de întreaga omenire, chiar şi de Avraam.”
„...Deci primeşte ceea ce-ţi dau şi fii dintre cei mulţumitori!” [Coran 7:144]
Primeşte ceea ce îţi dau din această Profeţie şi nu mă întreba mai departe, ci fii
recunoscător pentru aceasta.
Allah a zis: „Şi Noi i-am scris pe table îndemnare despre toate lucrurile şi
tâlcuire despre toate lucrurile.” [Coran 7:145] Acele table erau făcute dintr-o
substanţă foarte fină. S-a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a zis: „Allah a scris Tora cu mâna Sa şi se găseau acolo îndemnări şi
hotărâri detaliate cu privire la lucrurile permise (Halal) şi cele interzise
(Haram).” (relatat de Al-Bukhari)
„...Ţine-le, aşadar, cu putere şi porunceşte neamului tău să primească ce
e mai bun în ele!...” [7:145] Oamenii ar trebui să aplice aceste învăţături şi să
tragă cele mai bune învăţăminte. „...Apoi vă voi arăta vouă sălaşul celor abătuţi
din drum.” [7:145] Destul de curând veţi afla soarta celor ce nu urmează
Învăţăturile Mele şi persistă în păcat.
Allah a zis: „Voi să-i îndepărtez de la semnele Mele...”, ceea ce potrivit
interpretării şi înţelesului corect înseamnă: „...pe cei care sunt îngâmfaţi, pe
pământ, pe nedrept. Chiar de-ar vedea fiecare semn, ei tot nu cred în el...” Chiar
dacă au văzut toate minunile şi semnele, ei nu au urmat adevărul. „Iar dacă văd
calea cea bună, ei nu o primesc drept drum, dar dacă văd calea rătăcirii, o
primesc drept drum. Aceasta pentru că ei ţin semnele Noastre de mincinoase şi
sunt nepăsători faţă de ele! ~ Iar aceia care ţin de mincinoase semnele Noastre
şi întâlnirea cu Ziua de Apoi, faptele lor sunt în deşert. Oare ar putea fi ei
răsplătiţi altfel decât după ceea ce fac?” [Coran 7:146,147]
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Izraeliţii şi venerarea viţelului
În nobilul Coran Allah a grăit:

﴾ Şi neamul lui Moise a făcut, după el, din podoabele lor un viţel cu trup
care avea şi muget. Oare n-au băgat ei de seamă că el nu le vorbeşte şi nu-i
călăuzeşte pe nici un drum? L-au luat pe el [drept Dumnezeu] şi au fost ei
nelegiuiţi. ~ Şi când s-au fost căit ei şi şi-au dat seama că au rătăcit, au zis:
"Dacă nu se va îndura Domnul nostru de noi şi nu ne va ierta, vom fi şi noi printre
cei pierduţi!" ~ Şi când s-a întors Moise la neamul său, mâniat şi întristat, a zis el:
“Mare rău aţi săvârşit voi în lipsa mea! Aţi voit voi să grăbiţi porunca Domnului
vostru?” Şi a aruncat tablele, l-a apucat de cap pe fratele său şi l-a tras spre el.
Şi a zis [Aaron]: “O, fiu al mamei mele! Poporul m-a ţinut de slab şi aproape a
fost să mă ucidă. Nu-i face pe duşmani să se bucure de nenorocirea mea şi nu
mă pune pe mine alături de neamul celor nelegiuiţi!” ﴿
[Coran 7:148-150]

﴾ A zis: "Doamne, iartă-mi mie şi fratelui meu şi lasă-ne pe noi să intrăm
întru îndurarea Ta, căci Tu eşti cel mai Îndurător dintre cei îndurători". ~ Pe cei
ce au primit [au adorat] viţelul îi va ajunge mânie de la Domnul lor şi înjosire în
această viaţă. Astfel îi răsplătim Noi pe cei care născocesc [idoli], ~ Dar cu aceia
care au săvârşit fapte rele, dar după aceea s-au căit şi au crezut, Domnul Tău
este - după aceea - Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]. ~ Şi după ce s-a potolit
mânia lui Moise, a luat tablele. În scrisul lor era călăuzire şi îndurare pentru aceia
care se tem de Domnul lor. ﴿
[Coran 7:151-154]
Allah a grăit în Surat Ta-Ha:

﴾ „Şi de ce te-ai grăbit [să te îndepărtezi] de neamul tău, Moise?” ~ A zis:
„Ei sunt pe urmele mele şi eu am grăbit spre Tine, Doamne, pentru ca să fii
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mulţumit”. ~ A zis: „Noi am pus neamul tău la încercare, după tine, şi As-Samiri
l-a dus pe el în rătăcire”. ~ Atunci s-a întors Moise la neamul său, mânios şi
mâhnit, şi a zis: „O, neam al meu! Nu v-a făcut Domnul vostru frumoasă
făgăduire? Legământul a fost prea lung pentru voi sau aţi vrut să se abată
asupra voastră mânia Domnului vostru şi de aceea aţi călcat făgăduinţa făcută
mie?” ~ Ei au zis: „Noi nu am călcat făgăduinţa dată ţie cu voia noastră, însă noi
am fost încărcaţi cu sarcini de podoabe ale neamului [lui Faraon] şi le-am
aruncat noi [în foc] şi asemenea le-a aruncat şi As-Samiri”. ﴿
[Coran 20:83-87]

﴾ Şi le-a scos lor un viţel - un corp [neînsufleţit] cu muget - şi ei au zis:
„Acesta este Domnul vostru şi Domnul lui Moise, însă el l-a uitat”. ~ Oare n-au
văzut ei că el nu le răspundea cu nici o vorbă şi că el nu avea putere să le facă
lor un rău sau să le fie spre folos? ~ Şi le zisese şi Aaron mai înainte: „O, neam
al meu! Voi aţi fost numai ispitiţi prin aceasta! Însă Domnul vostru cu adevărat
este Cel Milostiv. Aşadar, urmaţi-mă şi ascultaţi de porunca mea!” ~ Dar ei au
răspuns: „Vom rămâne adoratori ai lui până ce se va întoarce Moise la noi”. ~ A
zis, atunci: „Ce te-a împiedicat, Aaron, când i-ai văzut că ei se duc în rătăcire, ~
Să vii după mine? Te-ai răzvrătit şi tu împotriva poruncii mele?!” ﴿
[Coran 20:88-93]

﴾ A zis: „O, fiu al mamei mele! Nu mă apuca nici de barbă, nici de [părul
din] cap! Mie mi-a fost teamă să nu zici: Tu i-ai dezbinat pe fiii lui Israel şi nu ai
aşteptat porunca mea!” ~ A zis: „Şi care a fost socoteala ta, o, As-Samiri?” ~ A
răspuns: „Eu am văzut ceea ce ei nu au văzut: am luat o mână [de ţărână] de pe
urma trimisului şi am aruncat-o [în foc]. Aşa mi-a spus sufletul meu”. ~ A zis:
„Du-te! În această viaţă vei spune tu [la toată lumea]: „Nu mă atingeţi!” Şi vei
avea tu o întâlnire de la care nu vei putea lipsi. Şi priveşte la Domnul tău, căruia
i-ai rămas credincios! Noi îl vom preface în pulbere şi-l vom risipi în mare”. ~ Ci
Domnul vostru este numai Allah, afară de care nu există altă divinitate. Iar El le
cuprinde pe toate cu ştiinţa. ﴿
[Coran 20:94-98]
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Aceste versete ne dezvăluie povestea izraeliţilor după ce Moise a plecat
spre muntele Tor pentru „întâlnirea” sa. Moise a rămas acolo pentru a-L venera
pe Domnul său. Un om din neamul lui Israel, al cărui nume era Aaron Samiri, a
înaintat şi a luat toate acele bijuterii care fuseseră împrumutate de la egipteni şi,
după ce le-a topit, a făcut din ele un viţel. Apoi a aruncat în el o mână de ţărână
pe care o luase din urma lăsată de calul îngerului Gavriil în ziua în care Allah îl
înecase pe Faraon. Când a aruncat ţărâna înspre el, a mugit aşa cum face un
viţel adevărat. Se spune că datorită unui curent de aer care trecea prin interiorul
lui scotea un sunet asemănător mugetului. Şi atunci când mugea, aceştia cântau
şi dansau în jurul lui.
„Acesta este Domnul vostru şi Domnul lui Moise, însă el l-a uitat”. [Coran
20:88] Le-a spus că Moise uitase că Domnul lor este aici şi plecase să-L caute
pe muntele Tor. Comportamentul ignorant al izraeliţilor le-a dezvăluit sufletul
mârşav.
Allah ne-a arătat cât de aparentă a fost falsitatea lor şi că ceea ce priveau
ei ca pe o divinitate nu era altceva decât un act satanic. „Oare n-au văzut ei că el
nu le răspundea cu nici o vorbă şi că el nu avea putere să le facă lor un rău sau
să le fie spre folos?” [Coran 20:89] Şi a zis: „Oare n-au băgat ei de seamă că el
nu le vorbeşte şi nu-i călăuzeşte pe nici un drum? L-au luat pe el [drept
Dumnezeu] şi au fost ei nelegiuiţi.” [7:148] Acest animal nu putea nici măcar să
le vorbească sau să le dea un răspuns. Nu putea să le facă nici bine, nici rău şi
nu avea nici un semn vital. Aşadar cum ar putea oare să fie domn?

﴾ Şi când s-au fost căit ei şi şi-au dat seama că au rătăcit, au zis: "Dacă nu
se va îndura Domnul nostru de noi şi nu ne va ierta, vom fi şi noi printre cei
pierduţi!" ﴿
[Coran 7:149]
Când s-a întors la cei din neamul său şi a văzut că aceştia venerau un
viţel, Moise a aruncat tablele ce conţineau învăţăturile Torei. În Biblie se spune
că le-a sfărâmat (Biblia, „Ieşirea”, 32) şi că acestea au fost mai târziu înlocuite
de Allah. În Coran totuşi nu găsim nici un indiciu în acest sens; se spune numai
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că le-a aruncat.
În Biblie se spune că erau două table, însă în Coran sunt menţionate mai
multe. Moise a fost înştiinţat de venerarea viţelului, însă de asemenea i s-a
poruncit să se întoarcă şi să-l vadă cu proprii lui ochi.
Moise a venit la ei, i-a dojenit şi a condamnat slăvirea lor. Ei s-au scuzat
fără părere de rău şi au zis: „...noi am fost încărcaţi cu sarcini de podoabe ale
neamului [lui Faraon] şi le-am aruncat noi [în foc] şi asemenea le-a aruncat şi
As-Samiri”. S-au simţit ruşinaţi să aibă acele bijuterii ale neamului egiptean ce
fuseseră îngăduite de Allah lor şi nu s-au simţit ruşinaţi de neştiinţa şi nebunia lor
atunci când au venerat viţelul.
Moise a venit apoi la fratele său Aaron şi i-a zis: „Ce te-a împiedicat,
Aaron, când i-ai văzut că ei se duc în rătăcire” De ce nu ai venit la mine când ai
văzut ceea ce fac? Aaron a răspuns: „M-am gândit că mă vei întreba de ce i-am
lăsat singuri de vreme ce mi i-ai încredinţat!” „Mie mi-a fost teamă să nu zici: Tu
i-ai dezbinat pe fiii lui Israel...” [Coran 20:94]

﴾ A zis: „Doamne, iartă-mi mie şi fratelui meu şi lasă-ne pe noi să intrăm
întru îndurarea Ta, căci Tu eşti cel mai Îndurător dintre cei îndurători”. ﴿
[Coran 7:151]
Aaron încercase mai înainte să-i oprească să înfăptuiască acele nelegiuiri
şi le spusese că, prin acel viţel, erau puşi la încercare şi că adevăratul lor Domn
este Allah, Cel Îndurător, Milostiv. Însă ei nu-l ascultaseră şi spuseseră că vor
venera viţelul până ce Moise se va întoarce de pe muntele Tor.
După aceea, Moise s-a întors spre Samiri şi l-a întrebat ce l-a îndemnat să
comită o astfel de nelegiuire: „Şi care a fost socoteala ta, o, As-Samiri?” ~ A
răspuns: „Eu am văzut ceea ce ei nu au văzut...”, adică l-am văzut pe Gavriil
călare pe un cal pe care alţi oameni nu l-au putut vedea. „...am luat o mână [de
ţărână] de pe urma trimisului...”, adică de pe urma lăsată de calul lui Gavriil. Se
spune că l-a văzut pe Gavriil şi acolo unde calul său punea copita creştea iarbă
verde. Samiri a luat o mână de ţărână de pe urma lăsată de cal. Şi când a făcut
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viţelul de aur, a aruncat o parte din această ţărână în el. Şi de aceea a zis: „...şi
am aruncat-o [în foc]. Aşa mi-a spus sufletul meu”. ~ A zis: „Du-te! În această
viaţă vei spune tu [la toată lumea]: „Nu mă atingeţi!” Acesta a fost un blestem
asupra lui: să nu atingă în această lume nici o fiinţă, drept pedeapsă pentru fapta
sa. Apoi în lumea de apoi a avut parte de un alt blestem: „Şi vei avea tu o
întâlnire de la care nu vei putea lipsi.” Versetele prezentate mai sus sunt din
Surat Ta-Ha: [20:95-98]
Atunci Moise s-a întors spre viţel, l-a aruncat în foc, după care l-a
împrăştiat în mare. A poruncit apoi fiilor lui Israel să bea din apa aceea. Cenuşa
idolului rămânea lipită de buzele tuturor celor ce-l veneraseră, dându-i astfel în
vileag. Se spune că tenul lor îşi schimbase culoarea devenind gălbui. „Şi priveşte
la Domnul tău, căruia i-ai rămas credincios! Noi îl vom preface în pulbere şi-l vom
risipi în mare”. [20:97] Moise le-a spus apoi: „Ci Domnul vostru este numai Allah,
afară de care nu există altă divinitate. Iar El le cuprinde pe toate cu
ştiinţa.” [20:98]
În Surat Al-Baqara se spune:

﴾ Şi zis-a Moise atunci neamului său: “O, neam al meu, aţi fost nedrepţi cu
voi înşivă prin adorarea viţelului. Deci cereţi iertare Creatorului vostru şi
răpuneţi-vă unii pe alţii. Aceasta este mai bine pentru voi la Făcătorul vostru. Dar
El v-a iertat, căci El este cel Iertător, Îndurător [At-Tawwab, Ar-Rahim]. ﴿
[Coran 2:54]
Se spune că într-o dimineaţă cei ce nu slăviseră viţelul stăteau cu săbiile
în mână. Era o dimineaţă ceţoasă şi nu se puteau recunoaşte între ei, apoi au
început să-i ucidă pe cei ce veneraseră viţelul. Se spune că au ucis atunci în jur
de 70.000 de oameni.
Allah a grăit:

﴾ „Şi a ales Moise şaptezeci de bărbaţi din neamul său pentru timpul
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întâlnirii cu Noi. Şi când i-a lovit cutremurul [de pământ], a zis el: "Doamne, dacă
Tu ai fi voit, i-ai fi putut pierde mai dinainte, ca şi pe mine. Oare vrei Tu să ne
pierzi pentru ceea ce au săvârşit cei nelegiuiţi dintre noi? Aceasta nu este decât
o încercare de la Tine, cu care-i duci în rătăcire pe cei care Tu voieşti şi îi
călăuzeşti pe cei care Tu voieşti. Tu eşti Ocrotitorul nostru. Deci iartă-ne nouă şi
îndură-Te de noi, căci Tu eşti cel mai bun dintre iertători! ~ Prescrie pentru noi
binele în această lume, ca şi în Viaţa de Apoi! Noi, iată că ne întoarcem la Tine,
căindu-ne". A grăit [Allah]: "Cu pedeapsa Mea îi ajung pe cei care voiesc Eu, iar
îndurarea Mea cuprinde toate lucrurile. Şi Eu voi prescrie pentru aceia care au
frică şi achită Dania [Az-Zakat] şi cei care cred în semnele Noastre” ﴿
[Coran 7:155,156]

﴾ Pentru aceia care îl urmează pe trimis, profetul neînvăţat, despre care
află scris la ei în Tora şi în Evanghelie. El le porunceşte ceea ce este bine şi-i
opreşte de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătăţile şi le opreşte lor pe cele
necurate şi-i uşurează pe ei de povara lor şi de lanţurile care au fost asupra lor.
Cei ce cred în el şi îl susţin şi îl ajută şi urmează lumina care a fost pogorâtă cu
el, aceia vor fi izbânditori". ﴿
[Coran 7:157]
Suddi şi Ibn Abbas au menţionat că acei şaptezeci de bărbaţi erau învăţaţi
în religie. Printre aceştia erau Moise, Aaron, Iosua, Nadhab şi Abihu. Cu toţii s-au
alăturat lui Moise pentru a putea cere iertare în numele acelor izraeliţi ce
veneraseră viţelul. Li s-a poruncit să-şi spele veşmintele, să se spele pe ei înşişi
şi să se parfumeze. Când s-au apropiat de munte, acesta era acoperit de un nor
dens. Atunci Moise a urcat pe munte.
Muhammed bin Ishaq a relatat: „Moise a ales şaptezeci de oameni dintre
izraeliţi, cei mai buni dintre ei, şi le-a cerut să meargă la Domnul şi să ceară
iertare pentru nelegiuirile neamului lor şi să se căiască la El în numele acestora.
Le-a cerut să se cureţe, să-şi cureţe hainele şi să postească. Moise a plecat
alături de ei spre muntele Tor pentru timpul întâlnirii cu Domnul lor. Moise nu a
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mers acolo, decât numai când Allah i-a acordat permisiunea. Allah i-a poruncit lui
Moise să aducă şaptezeci de bărbaţi care puteau să audă împreună cu el
Cuvintele Domnului. Şi Moise a făgăduit că aşa va face.”
Când Moise s-a apropiat de munte, acesta era înconjurat de nori. S-a
apropiat şi mai mult, a intrat în nori şi le-a zis bărbaţilor: „Apropiaţi-vă!” Şi ori de
câte ori Allah îi vorbea lui Moise, acesta avea pe frunte o lumină strălucitoare la
care nici o fiinţă umană nu putea privi. Bărbaţii s-au apropiat şi când au intrat în
nori, au căzut în prosternare. L-au auzit pe Allah cum îi vorbea lui Moise,
oferindu-i Poruncile şi Îndemnurile Sale. Când Allah a terminat de revelat
Poruncile Sale şi norii s-au împrăştiat, Moise a venit la cei ce-l însoţeau. Aceştia
au zis: „O, Moise! Nu te vom crede până nu-L vom vedea pe Allah
desluşit.” [2:55] Şi când au cerut acest lucru, trăsnetul s-a abătut asupra lor şi i-a
ucis. Atunci Moise a stat înaintea Domnului şi s-a rugat: „Doamne, dacă Tu ai fi
voit, i-ai fi putut pierde mai dinainte, ca şi pe mine. Oare vrei Tu să ne pierzi
pentru ceea ce au săvârşit cei nelegiuiţi dintre noi?” [Coran 7:155] Nu ne pedepsi
pentru ceea ce au făcut cei neştiutori dintre noi atunci când au venerat viţelul.
Noi condamnăm fapta lor.
Ibn Abbas, Mujahid şi Qatada au spus că trăsnetul s-a abătut asupra lor
deoarece nu i-au oprit pe cei din neamul lor să venereze viţelul. „Aceasta nu este
decât o încercare de la Tine” [7:155] Tu le-ai poruncit aşa pentru a le pune la
încercare credinţa, aşa cum Aaron i-a oprit mai înainte, spunându-le: „O, neam al
meu! Voi aţi fost numai ispitiţi prin aceasta!” [Coran 20:90]
De aceea aflăm că a spus: „Tu ... îi călăuzeşti pe cei care Tu voieşti. Tu
eşti Ocrotitorul nostru. Deci iartă-ne nouă şi îndură-Te de noi, căci Tu eşti cel mai
bun dintre iertători! ~ Prescrie pentru noi binele în această lume, ca şi în Viaţa de
Apoi! Noi, iată că ne întoarcem la Tine...”. [Coran 7:155,156], căindu-ne şi cerând
Îndurarea Ta.
„Cu pedeapsa Mea îi ajung pe cei care voiesc Eu, iar îndurarea Mea
cuprinde toate lucrurile.” [Coran 7:156] Este voia şi Hotărârea Mea să-i
pedepsesc pe cei ce voiesc şi să trimit Îndurarea Mea asupra cui voiesc.
S-a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a zis:
„Când Allah a terminat de creat cerurile şi pământul, a scris totul într-o Carte care
se găseşte deasupra Tronului, şi a spus: „...îndurarea Mea cuprinde toate
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lucrurile.” (relatat de Bukhari şi Muslim)
„... Şi Eu voi prescrie pentru aceia care au frică şi achită Dania [Az-Zakat]
şi cei care cred în semnele Noastre ~ Pentru aceia care îl urmează pe trimis,
profetul neînvăţat...” [Coran 7:156,157]
Versetele prezentate mai sus reprezintă în mod evident o veste minunată
pentru comunitatea musulmană. Ca răspuns la rugăciunea lui Moise, Allah a
grăit că va pogorî cu siguranţă Îndurarea Sa asupra acelora care cred în Profetul
neînvăţat.
Qatada a relatat că Moise a spus: „Stăpân al meu! Găsesc că pe aceste
Table se vorbeşte despre o comunitate (Umma) care este cea mai bună pentru
călăuzirea omenirii, care permite binele şi interzice răul. Stăpân al meu! Fă-i pe
ei comunitatea (Umma) mea!” Allah a grăit: „Aceasta este comunitatea (Umma)
lui Ahmed!”
Apoi a zis: „Stăpân al meu! Găsesc că pe aceste Table se vorbeşte despre
o comunitate (Umma) care va fi ultima între oameni şi prima care va intra în
Paradis. Stăpân al meu! Fă-i pe ei comunitatea (Umma) mea!” Allah a grăit:
„Aceasta este comunitatea (Umma) lui Ahmed!”
Moise a zis: „Stăpân al meu! Găsesc că pe aceste Table se vorbeşte
despre o comunitate (Umma) ale cărei Scripturi se află în inimile lor atunci când
le recită. Cei ce au fost înaintea lor puteau doar să citească din Cartea [trimisă
lor] uitându-se în ele, însă atunci când închideau Cartea nu mai puteau să
citească şi nici nu ştiau ce citiseră. Aceştia sunt capabili să înveţe pe de rost,
lucru pe care nu-l făcuse nici un neam din vremurile de dinainte. Stăpân al meu,
fă-i pe ei comunitatea (Umma) mea!” Allah a grăit: „Aceasta este comunitatea
(Umma) lui Ahmed!”
Moise a zis din nou: „Stăpân al meu! Găsesc că pe aceste Table se
vorbeşte despre o comunitate (Umma) care crede în Cărţile trimise în trecut şi în
ultima Carte trimisă. Aceştia au luptat împotriva căi greşite şi au luptat împotriva
celui mai mare mincinos cu un singur ochi (Dajjal). Stăpân al meu! Fă-i pe ei
comunitatea (Umma) mea!” Allah a grăit: „Aceasta este comunitatea (Umma) lui
Ahmed!”
Apoi Moise a zis: „Stăpân al meu! Găsesc că pe aceste Table se vorbeşte
despre o comunitate (Umma) care putea să mănânce din milosteniile ei şi totuşi
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să obţină răsplata. Înainte de aceştia însă, dacă oamenii ofereau ceva drept
milostenie şi aceasta era acceptată, Allah trimitea un foc care o devora, iar dacă
mai rămânea era mâncată de animalele de pradă şi de păsările sălbatice. Şi
milostenia este menită să fie luată de la cel bogat până la cel sărac. Stăpân al
meu! Fă-i pe ei comunitatea (Umma) mea!” Allah a grăit: „Aceasta este
comunitatea (Umma) lui Ahmed!”
Moise a zis din nou: „Stăpân al meu! Stăpân al meu! Găsesc că pe aceste
Table se vorbeşte despre o comunitate (Umma); dacă unul dintre aceştia are
intenţia de a face un bine şi nu poate să-l facă, îşi va primi totuşi răsplata de la
zece până la şapte sute de ori. Stăpân al meu! Fă-i pe ei comunitatea (Umma)
mea!” Allah a grăit: „Aceasta este comunitatea (Umma) lui Ahmed!”
Moise a zis: „Stăpân al meu! Găsesc că pe aceste Table se vorbeşte
despre o comunitate (Umma) care poate mijloci şi pentru care mijlocirea a fost
făcută. Stăpân al meu! Fă-i pe ei comunitatea (Umma) mea!” Allah a grăit:
„Aceasta este comunitatea (Umma) lui Ahmed!”
Qatada a zis: „Moise a aruncat apoi Tablele şi a zis: «O, Allah! Lasă-mă
pe mine să fac parte din comunitatea (Umma) lui Ahmed!» Există numeroase
relatări referitoare la ceea ce a grăit Moise către Allah. Totuşi, nu putem fi siguri
de autenticitatea lor.”
Allah a grăit:

﴾ Şi am încheiat legământul cu voi şi am înălţat asupra voastră Muntele.
“Ţineţi ceea ce v-am dat cu tărie şi amintiţi-vă ceea ce este într-aceea! Poate veţi
fi cu frică!” ~ Apoi v-aţi îndepărtat, după aceea, şi de n-ar fi fost harul lui Allah
asupra voastră şi îndurarea Lui, aţi fi fost printre cei pierduţi. ﴿
[Coran 2:63,64]
În Surat Al-A’raf se spune:

﴾ Şi când am ridicat Noi Muntele deasupra lor, ca şi când ar fi fost un
umbrar, şi ei şi-au închipuit că va cădea peste ei, [le-am zis]: „Ţineţi cu putere
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ceea ce v-am dat şi aduceţi-vă aminte de ceea ce se află înlăuntru! Poate că voi
vă veţi teme!” ﴿
[Coran 7:171]
Ibn Abbas şi alţi învăţaţi au spus: „Când Moise a venit cu Tablele pe care
erau scrise învăţăturile din Tora, le-a poruncit acestora să le primească cu
hotărâre şi bunăvoinţă. Însă ei au zis «Să le vedem! Dacă învăţăturile şi
îndemnurile conţinute sunt acceptabile, atunci le vom lua.» Moise a spus: «Nu,
luaţi-le cu toate învăţăturile lor.» Au repetat acelaşi lucru de mai multe ori. Allah a
poruncit îngerilor să ridice muntele deasupra capetelor lor, ca şi când ar fi fost o
umbrelă uriaşă, şi apoi li s-a spus: «Nu aveţi altă alegere decât să acceptaţi,
astfel muntele acesta va cădea asupra capetelor voastre.» Şi atunci au acceptat.
Li s-a poruncit să se prosterneze, şi aşa au făcut. Acest lucru este cunoscut până
în prezent de către iudei. Ei au zis: «Nici o prosternare nu este mai mare decât
cea care a îndepărtat de ei pedeapsa.»”
Allah a grăit: „Apoi v-aţi îndepărtat”. Chiar şi după această grea încercare
şi legământ solemn, ei s-au întors la nelegiuirile lor şi au încălcat legământul
făcut, „... şi de n-ar fi fost harul lui Allah asupra voastră şi îndurarea Lui, aţi fi fost
printre cei pierduţi.” Însă chiar şi după aceasta Allah v-a trimis vouă Mesagerii şi
Cărţile Sale.
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Povestea vacii
În Surat Al-Baqara Allah a grăit:

﴾ Şi [aduceţi-vă aminte când] Moise a zis neamului său: “Allah vă
porunceşte să junghiaţi o vacă!” Şi au răspuns ei: “Ne iei în derâdere?” Iar el le-a
răspuns: “Să mă ferească Allah să fiu dintre cei neştiutori!” ~ Au zis: "Roagă-te
pentru noi Domnului tău să ne arate limpede cum să fie!". El a răspuns: "Iată, El
zice ca ea să fie o vacă nici prea bătrână, nici prea tânără, ci de vârstă mijlocie,
între acestea. Şi acum faceţi ce vi se porunceşte!" ~ Au zis: "Roagă-te pentru noi
Domnului tău să ne arate limpede culoarea ei!" A răspuns: "Iată, El zice să fie o
vacă de culoare galben strălucitor, să placă privitorilor". ﴿
[Coran 2:67-69]

﴾ Au zis: “Roagă-te pentru noi Domnului tău să ne arate care să fie ea,
căci vacile sunt la fel în ochii noştri, dar noi, dacă va voi Allah, vom fi bine
îndreptaţi!” ~ A zis: „Iată, El zice să fie o vacă nu slăbită, ce ară pământul şi
adapă semănăturile, ci sănătoasă, fără nici o pată pe ea”. Au zis: „Acum ai adus
adevărul!” Şi au junghiat-o, dar puţin a lipsit să nu o facă. ~ [Şi aduceţi-vă aminte
când] aţi omorât un suflet şi v-aţi învinuit unii pe alţii asupra lui. Însă Allah va
scoate la iveală ceea ce voi ţineţi ascuns! ~ Şi [atunci] Noi am zis: "Loviţi-l pe el
cu o bucată din ea!" Şi aşa [cum l-a înviat pe el], Allah îi va readuce la viaţă pe
cei morţi şi vă arată semnele Sale. Poate astfel o să pricepeţi. ﴿
[Coran 2:70-73]
Ibn Abbas, Mujahid, Suddi şi alţi învăţaţi au spus: „Printre fiii lui Israel era
un bărbat foarte bogat. Acesta era bătrân şi avea nepoţi care îi doreau moartea,
ca să-i poată moşteni averea. Într-o noapte, unul dintre ei l-a ucis şi apoi l-a
aruncat în mijlocul unei cărări sau, într-o altă versiune, în faţa uşii unui alt
bărbat.”
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Dimineaţa, au început să se certe în legătură cu persoana care l-a ucis.
Nepotul bărbatului ucis a venit şi a început să plângă zgomotos. Cei mai înţelepţi
dintre ei au zis: „De ce vă certaţi? De ce nu mergeţi la trimisul lui Allah?” Atunci
nepotul lui a mers la Moise şi s-a plâns de moartea unchiului său. Moise a zis: „În
numele lui Allah, îl rog pe fiecare dintre voi care ştie ceva despre această
întâmplare să vină şi să vorbească.” Însă se părea că nimeni nu ştia nimic
despre această crimă. Atunci oamenii i-au cerut să-L întrebe pe Allah.
Moise l-a întrebat pe Allah despre acest incident şi El i-a poruncit să le
ceară să înjunghie o vacă. Moise le-a zis: „Allah vă porunceşte să junghiaţi o
vacă!” Ei au considerat această poruncă o glumă, căci nu le venea să creadă că
Moise l-ar întreba pe Allah despre incidentul petrecut şi că Allah le-ar cere să
înjunghie o vacă. Şi ei au zis: „Ne iei în derâdere?” Moise le-a răspuns: „Să mă
ferească Allah să fiu dintre cei neştiutori!” Caut adăpost la Allah ca nu cumva să
spun ceva ce El nu mi-a poruncit. Numai neştiutorii născocesc minciuni şi apoi le
asociază lui Allah. Aşa mi-a poruncit când l-am întrebat despre acest incident.
Ibn Abbas, Mujahid, Suddi şi alţii au spus: „Dacă ar fi înjunghiat o vacă,
aceasta ar fi fost suficientă pentru ei şi ar fi fost acceptată. Însă ei au continuat
să se certe şi atunci Allah a făcut să fie şi mai greu pentru ei.”
Neamul lui Israel l-a întrebat apoi despre trăsăturile vacii, despre culoarea
acesteia şi despre vârsta ei. Ori de câte ori cereau mai multe detalii, li se spunea
ceva ce îngreuna şi mai mult situaţia lor de a găsi vaca specifică.
Totuşi, li s-a poruncit să înjunghie o vacă de vârstă mijlocie, nici prea
tânără, nici prea bătrână. Au insistat apoi ca Moise să întrebe despre culoarea
acesteia. Li s-a poruncit să înjunghie o vacă de culoare galben strălucitor, care
să încânte privirile celor de faţă. Însă nici aceasta nu i-a mulţumit şi şi-au redus
încă o dată şansele de a găsi o asemenea vacă, cerându-i mai multe detalii lui
Moise. Ei au zis: „Roagă-te pentru noi Domnului tău să ne arate care să fie ea,
căci vacile sunt la fel în ochii noştri, dar noi, dacă va voi Allah, vom fi bine
îndreptaţi!” [Coran 2:70]
Moise le-a spus: «Iată, El zice să fie o vacă nu slăbită, ce ară pământul şi
adapă semănăturile, ci sănătoasă, fără nici o pată pe ea”. Au zis: „Acum ai adus
adevărul!” Şi au junghiat-o, dar puţin a lipsit să nu o facă.» [Coran 2:71] Era
foarte puţin probabil să găsească o vacă cu aceste trăsături, căci li s-a poruncit
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să înjunghie o vacă care nu ară pământul sau „adapă” semănăturile, care să nu
aibă nici o pată sau vătămare. Qatada şi Abul-Aliia au spus că aceasta nu
trebuia să aibă altă culoare decât cea indicată. Şi după ce Moise le-a dat toate
aceste indicaţii, au zis: „Acum ai adus adevărul!”
Se spune că atunci când au început să caute o vacă cu aceste trăsături,
au găsit-o numai la un om care îşi asculta părinţii. Ei au dorit să o cumpere, însă
acesta a refuzat să o vândă. L-au ademenit cu un preţ foarte mare. Aşa cum a
relatat Suddi, s-au oferit să-i plătească greutatea ei în aur. Însă el a refuzat să o
vândă. Omul a fost de acord să o vândă numai când i s-a oferit de zece ori
greutatea ei în aur.
Atunci Moise le-a cerut să o înjunghie şi „au junghiat-o, dar puţin a lipsit să
nu o facă.” Apoi Moise le-a poruncit să-l lovească pe bărbatul ucis cu o bucată
din carnea ei. Când l-au lovit, Allah l-a readus la viaţă. S-a ridicat în picioare şi
Moise – Pacea fie asupra sa – l-a întrebat: „Cine te-a ucis?” El a răspuns:
„Nepotul meu!” Şi apoi a căzut fără suflare.
Allah a grăit:

﴾ „Şi aşa [cum l-a înviat pe el], Allah îi va readuce la viaţă pe cei morţi şi
vă arată semnele Sale. Poate astfel o să pricepeţi.” ﴿
[Coran 2:73]
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Povestea lui Moise şi a lui Khidr
Allah a grăit:

﴾ [Adu-ţi aminte] când Moise i-a zis slujitorului său: "Nu mă voi opri până
ce nu vom ajunge la întâlnirea celor două mări, chiar dacă voi umbla ani
îndelungaţi!" ~ Şi când au ajuns ei la întâlnirea lor, au uitat peştele lor şi el a
apucat nestingherit drumul lui către mare, printr-un canal. ~ Şi când au trecut ei
[de locul acela], i-a zis slujitorului său: "Adu-ne mâncarea, căci ne-a ajuns
oboseala din pricina mersului nostru!" ~ I-a răspuns: "Vezi tu, când ne-am
adăpostit lângă stâncă, eu am uitat peştele. Şi nu m-a făcut să uit şi să nu-ţi mai
pomenesc de el decât numai Şeitan, iar el a apucat drumul spre mare, într-un
mod ciudat!” ~ A zis: "Acesta este ceea ce căutăm noi!" Şi s-au întors după
urmele lor. ﴿
[Coran 18:60-64]

﴾ Şi au găsit ei un rob dintre robii Noştri, căruia Noi i-am dăruit îndurare,
din partea Noastră, şi l-am învăţat ştiinţă de la Noi. ~ Moise i-a zis: „Pot eu să te
urmez, astfel încât să mă înveţi din ceea ce tu ai învăţat, ca bună călăuzire?” ~
I-a răspuns: „Dar tu nu vei putea să ai răbdare cu mine! ~ Cum ai putea tu să
rabzi ceea ce nu cuprinzi tu cu ştiinţa?” ~ I-a răspuns: „Dacă Allah voieşte, mă
vei afla tu răbdător şi nu mă voi împotrivi nici uneia dintre poruncile tale!” ~ Şi i-a
zis: „Dacă mă urmezi, nu mă întreba despre nici un lucru, câtă vreme nu-ţi
pomenesc nimic despre el!” ﴿
[Coran 18:65-70]

﴾ Şi au purces la drum amândoi. Dar când au urcat pe o corabie, a
găurit-o el şi atunci i-a zis [Moise]: „Ai găurit-o pentru ca să-i îneci pe oamenii de

353

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

pe ea? Tu ai săvârşit un lucru foarte rău!” ~ I-a răspuns: „Nu am spus eu că tu nu
vei putea răbda împreună cu mine?” ~ A zis: „Nu mă dojeni pentru ceea ce am
uitat şi nu mă împovăra cu prea mare greutate pentru treaba [asta a] mea!” ~ Şi
au pornit ei doi mai departe şi au mers până ce s-au întâlnit cu un fecior, pe care
el l-a ucis. I-a zis atunci [Moise]: „Ai ucis un suflet nevinovat, ce nu a luat nici un
suflet! Ai săvârşit un lucru îngrozitor!”~ I-a răspuns [celălalt]: „Nu ţi-am spus eu
că nu vei avea răbdare cu mine?” ~ I-a zis: „De te voi mai întreba despre ceva
după aceasta, să nu mă mai ţii în tovărăşia ta! Acum ai dobândit de la mine
îngăduinţa [de a te despărţi de mine]!” ﴿
[Coran 18:71-76]

﴾ Şi au pornit mai departe până ce au ajuns la neamul unei cetăţi, de la
care au cerut mâncare, însă aceştia nu au voit să-i ospăteze. Şi au găsit în ea un
perete ce stătea să se prăbuşească, iar el l-a îndreptat. Şi [atunci] i-a zis [Moise]:
„Dacă ai fi voit, ai fi obţinut o plată pentru aceasta!” ~ I-a răspuns [celălalt]:
„Aceasta este despărţirea între mine şi între tine. Însă eu îţi voi vesti tâlcuirea
celor pentru care tu nu ai avut răbdare! ~ În ce priveşte corabia, ea era a unor
sărmani care lucrau pe mare şi eu am voit să o stric, pentru că venea din urma
lor un rege care lua toate corăbiile, cu forţa. ~ Cât despre fecior, părinţii lui erau
dreptcredincioşi şi ne-a fost teamă ca el să nu le impună lor nelegiuirea şi
necredinţa.” ﴿
[Coran 18:77-80]

﴾ Şi am voit ca Domnul lor să le dea în schimb un altul mai curat decât el
şi mai iubitor [faţă de ei]. ~ În ce priveşte peretele, el aparţinea la doi copii orfani
din acest oraş, iar sub el se afla o comoară pentru ei. Tatăl lor a fost un om
cuvios şi Domnul tău a voit ca atunci când ei vor ajunge la vârsta bărbăţiei să-şi
scoată comoara lor [ei înşişi], ca milă de la Domnul tău. Şi nu am făcut-o după
socotinţa mea! Aceasta este tâlcuirea celor pentru care nu ai putut să fii cu
răbdare!" ﴿
[Coran 18:81,82]
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Unii învăţaţi evrei au sugerat că acel Moise care s-a întâlnit cu Khidr nu
este profetul Moise – Pacea fie asupra sa -, ci Moise bin Manase bin Iosif bin
Iacob bin Isaac. De asemenea, unii învăţaţi musulmani sunt de aceeaşi părere.
Totuşi, versiunea susţinută de Coran şi de Hadisuri este că acesta a fost Moise
bin Imran, profetul trimis la neamul lui Israel.
Imamul Bukhari a relatat, preluând de la Sa’id bin Jubair, următoarele:
„I-am zis lui Ibn Abbas: «Nauf Al-Baqali pretinde că Moise care l-a întâlnit pe
Khidr nu este Moise care a fost trimis la fiii lui Israel.» Ibn Abbas a zis: «A minţit,
deoarece Ubai bin Ka’b mi-a spus că l-a auzit pe Profet spunând: „Moise a ţinut o
cuvântare fiilor lui Israel şi unul dintre ei l-a întrebat: „Cine are cea mai bună
ştiinţă?” Moise a răspuns: „Eu am!” Atunci Allah l-a dojenit, căci nu a asociat
ştiinţa lui Allah. Allah a grăit către Moise astfel: „Am un slujitor la întâlnirea a
două mări care are mai multă ştiinţă decât tine.” Moise a zis: „Doamne, cum l-aş
putea găsi?” El a zis: „Ia cu tine un peşte într-un vas cu apă şi acolo unde va
dispărea peştele, acolo va fi şi omul.”»
Atunci Moise a luat un peşte, l-a pus într-un vas cu apă şi a plecat în
căutarea acelui om. L-a luat cu el pe slujitorul lui, Iosua bin Nun, şi când au ajuns
la stâncă s-au aşezat pe ea şi au adormit. În timp ce dormeau, peştele, într-un fel
sau altul, a scăpat şi a fugit în mare. Când s-au trezit, slujitorul său a uitat să-i
spună că peştele dispăruse şi astfel au continuat călătoria timp de încă o zi şi o
noapte.
A doua zi, Moise i-a spus slujitorului: „Adu-ne mâncarea, căci ne-a ajuns
oboseala din pricina mersului nostru!” Până să treacă de stânca unde dormiseră,
Moise nu se simţise obosit şi nici nu-i venise foame. Când i-a cerut să-i aducă
micul dejun, Iosua şi-a amintit de dispariţia peştelui şi a zis: "Vezi tu, când ne-am
adăpostit lângă stâncă, eu am uitat peştele. Şi nu m-a făcut să uit şi să nu-ţi mai
pomenesc de el decât numai Şeitan, iar el a apucat drumul spre mare, într-un
mod ciudat!” Când Iosua i-a spus acest lucru, Moise a exclamat: „Acesta este
ceea ce căutăm noi!” Şi s-au întors după urmele lor. [18:64]
S-au întors în grabă după urmele lor şi când au ajuns la stâncă au găsit
acolo un om acoperit cu nişte veşminte. Moise l-a salutat şi a zis: „Eu sunt
Moise.” El a zis: „Moise, fiul lui Israel?” A răspuns: „Da, şi am venit la tine ca să
pot învăţa din ştiinţa ce ţi-a fost dată.” El a zis: „Dar tu nu vei putea să ai răbdare
cu mine!” O, Moise! Allah m-a înzestrat cu o ştiinţă pe care tu nu o ai şi pe tine
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te-a înzestrat Allah cu o ştiinţă pe care eu nu o am. Moise a zis: „Dacă Allah
voieşte, mă vei afla tu răbdător şi nu mă voi împotrivi nici uneia dintre poruncile
tale!”
Şi mergând pe malul mării, Khidr a zis: „Dacă mă urmezi, nu mă întreba
despre nici un lucru, câtă vreme nu-ţi pomenesc nimic despre el!” Atunci a trecut
o corabie şi ei le-au cerut celor din ea să-i ia cu ei. Cei din corabie l-au
recunoscut pe Khidr şi i-au luat fără a le cere nimic în plus. În timp ce erau în
corabie, Khidr a luat un topor şi a făcut o gaură în corabie. Moise i-a zis: „Ce ai
făcut? Ne-au luat în corabie fără a ne cere nimic şi tu ai făcut o gaură în ea:
„...pentru ca să-i îneci pe oamenii de pe ea? Tu ai săvârşit un lucru foarte rău!” ~
I-a răspuns: „Nu am spus eu că tu nu vei putea răbda împreună cu mine?” ~ A
zis: „Nu mă dojeni pentru ceea ce am uitat şi nu mă împovăra cu prea mare
greutate pentru treaba [asta a] mea!”
Apoi Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus că
aceasta a fost prima întrerupere a lui Moise, făcută ca urmare a uitării sale. Mai
departe a zis: „Apoi a venit o vrabie şi s-a aşezat pe marginea corăbiei şi şi-a
cufundat o dată sau de două ori ciocul în mare. Khidr i-a spus lui Moise: «Ştiinţa
mea sau ştiinţa ta cu privire la Ştiinţa lui Allah nu este nimic în comparaţie cu
ceea ce a luat această vrabie în pliscul său din apa mării.»”
Apoi au debarcat şi au mers pe malul mării. În timp ce mergeau, Khidr a
zărit un băiat ce se juca împreună cu alţi copii. S-a apropiat, i-a prins capul cu
mâna şi i l-a smuls de pe umeri, ucigându-l. Moise a rămas uimit tare şi i-a spus
lui Khidr: „Ai ucis un suflet nevinovat, ce nu a luat nici un suflet! Ai săvârşit un
lucru îngrozitor!” Khidr i-a răspuns: „Nu ţi-am spus eu că nu vei avea răbdare cu
mine?” Moise a realizat că încă o dată nu-şi putuse stăpâni curiozitatea şi îi
pusese întrebări, deşi promisese că nu va mai face acest lucru. Atunci a zis: „De
te voi mai întreba despre ceva după aceasta, să nu mă mai ţii în tovărăşia ta!
Acum ai dobândit de la mine îngăduinţa [de a te despărţi de mine]!”
Şi-au continuat călătoria şi „...au pornit mai departe până ce au ajuns la
neamul unei cetăţi, de la care au cerut mâncare, însă aceştia nu au voit să-i
ospăteze. Şi au găsit în ea un perete ce stătea să se prăbuşească, iar el l-a
îndreptat.” Moise i-a spus: „Aceştia sunt oamenii la care am venit şi le-am cerut
mâncare, însă ei nu ne-au dat nici mâncare, nici nu ne-au îngrijit ca oaspeţi ce
suntem, cu toate că ai reparat peretele.” Astfel „Dacă ai fi voit, ai fi obţinut o plată
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pentru aceasta!” ~ I-a răspuns [celălalt]: „Aceasta este despărţirea între mine şi
între tine. Însă eu îţi voi vesti tâlcuirea celor pentru care tu nu ai avut răbdare!”
Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – ne-a spus: „Ne-am fi
dorit ca Moise să fi rămas răbdător, astfel că poate Allah ne-ar fi dezvăluit mai
mult din poveştile lor.” (relatat de Al-Bukhari)
Allah Preamăritul a spus:

﴾ Şi când Allah a încheiat un legământ cu profeţii, [le-a zis El]: “Vă dau
vouă o Carte şi Înţelepciune. Apoi, dacă va veni la voi un trimis pentru a întări
ceea ce aveţi, voi trebuie să credeţi în el şi să-l sprijiniţi!”. Le-a zis El: “Consimţiţi
voi şi acceptaţi această învoială cu Mine?” “Consimţim!” au răspuns ei. Atunci a
zis Allah: “Aşadar fiţi martori, iar Eu Mă aflu împreună cu voi printre cei ce fac
mărturie!” ﴿
[Coran 3:81]
Acest verset dezvăluie faptul că Allah a încheiat un legământ cu fiecare
Profet, însemnând că fiecare dintre ei va avea credinţă în toţi acei profeţi ce vor
veni după el şi îi va sprijini. Acesta este de asemenea un legământ prin care îşi
mărturisesc credinţa în profetul Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască -, căci el este Pecetea Profeţiei. Fiecare profet are datoria de a crede
în el şi de a-l ajuta în îndeplinirea Misiunii sale. Dacă Khidr ar fi trăit în timpul
Profetului – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – nu i s-ar fi permis decât
să-l urmeze şi să-l sprijine în îndeplinirea Misiunii sale. S-ar fi numărat cu
siguranţă printre cei care au participat la bătălia de la Badr şi ar fi luptat sub
comanda Profetului nostru, aşa cum au făcut Gavriil şi alţi îngeri.
Khidr poate să fie profet, ceea ce pare a fi versiunea corectă, sau trimis,
sau chiar înger, aşa cum s-a mai spus. Indiferent de ceea ce poate fi, un singur
lucru este sigur: îngerul Gavriil este conducătorul îngerilor şi Moise este mai
învăţat decât Khidr. Dacă ar fi fost în viaţă ar fi avut datoria de a crede în profetul
Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – şi de a-l sprijini. Ce
facem cu cei ce susţin că Khidr este Wali Allah? Este mai nimerit să spunem că
Khidr s-a numărat printre profeţi şi trimişi. Nici în Hadisurile autentice, nici în
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celelalte nu s-a relatat că Khidr l-a întâlnit pe profetul Muhammed – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască.

Povestea lui Qarun
Allah a zis:

﴾ Qarun a fost din neamul lui Moise, însă el s-a răzvrătit împotriva lor. Şi
i-am dat Noi atâtea comori, încât numai cheile lui apăsau greu asupra unei cete
de [bărbaţi] vânjoşi. Şi când i-a zis lui neamul său: “Nu te semeţi, fiindcă Allah
nu-i iubeşte pe cei care se semeţesc, ~ Ci caută cu ceea ce ţi-a dăruit Allah
Casa cea veşnică! Şi nu uita partea ta din această viaţă! Şi fă bine, aşa după
cum şi Allah ţi-a făcut ţie bine! Şi nu umbla după stricăciune pe pământ, fiindcă
Allah nu-i iubeşte pe cei care fac stricăciune" ﴿
[Coran 28:76,77]

﴾ A zis el: „Mie mi s-a dat ceea ce am numai pentru ştiinţa pe care eu o
stăpânesc!” Oare el nu ştia că Allah a nimicit înainte de el dintre neamuri pe cine
era mai puternic decât el şi adunase mai multe bunuri? Iar nelegiuiţii nu sunt
întrebaţi pentru păcatele lor! ~ Şi a ieşit el dinaintea neamului său cu toată
podoaba sa. Cei care voiau viaţa lumească au zis atunci: “O, de-am avea şi noi
asemenea cu ceea ce i s-a dat lui Qarun! El este [un om] cu mare noroc!” ~ Însă
aceia cărora le-a fost dăruită ştiinţa au zis: “Vai vouă! Răsplata lui Allah este mai
bună pentru aceia care cred şi săvârşesc fapte bune!” Însă ea [răsplata] nu va fi
primită decât de către cei statornici. ﴿
[Coran 28:78-80]

﴾ Noi am făcut ca pământul să-l înghită pe el şi casa lui şi nu a avut el nici
o ceată care să-l sprijine împotriva lui Allah şi nu a fost el dintre cei în stare să se
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ajute pe ei înşişi. ~ Şi cei care doriseră ieri să fie în locul lui au zis în dimineaţa
următoare: “Vai! Într-adevăr Allah măreşte câştigul aceluia care voieşte El dintre
robii Săi sau îl micşorează. Dacă Allah nu ar fi fost milostiv cu noi, ar fi [lăsat
pământul] să ne înghită şi pe noi. Vai! Într-adevăr necredincioşii nu izbândesc!” ~
Această Casă de Veci o facem Noi pentru aceia care nu voiesc fală pe pământ,
nici stricăciune. Iar sfârşitul [bun] este al acelora care au frică. ﴿
[Coran 28:81-83]
Ibn Abbas a relatat că Qarun a fost un văr al profetului Moise – Pacea fie
asupra lui.
Ibn Jarir a spus: „Aceasta este părerea celor mai mulţi învăţaţi, că Qarun a
fost fiul unchiului său. Cu toate acestea, Ibn Ishaq a zis: «A fost unchiul lui
Moise.» Qatada a spus: «A fost numit Munauuar („Cel luminat”), căci recita din
Tora (Scriptură) cu o voce minunată. Mai târziu însă s-a îndepărtat de Moise din
cauza aroganţei sale de om bogat, lucru ce i-a fost fatal.»”
În Coran, Allah ne vorbeşte despre nenumăratele sale comori; se spune
că până şi cheile acelor comori trebuiau cărate de un grup de bărbaţi voinici.
Când se arăta trufaş, era dojenit de unii oameni blânzi. Aceştia îi spuneau:
„Nu te semeţi...” Nu te purta cu aroganţă şi mândrie. „...fiindcă Allah nu-i iubeşte
pe cei care se semeţesc”
„...Ci caută cu ceea ce ţi-a dăruit Allah Casa cea veşnică!” [28:77] Lasă ca
eforturile şi averea ta să fie cheltuite pe calea lui Allah, să obţii astfel răsplata de
la Domnul în viaţa de apoi, căci aceasta este viaţa care va dăinui o veşnicie. Cu
toate acestea, „...nu uita partea ta din această viaţă!” şi bucură-te de toate
plăcerile ce ţi-au fost permise în această viaţă. „...Şi fă bine, aşa după cum şi
Allah ţi-a făcut ţie bine!” Nu-i uita pe cei ce sunt mai puţin norocoşi în această
viaţă şi fă-le lor un bine, aşa cum ţi s-a făcut şi ţie. „Şi nu umbla după stricăciune
pe pământ”, amăgindu-i şi bătându-ţi joc de ei. Dacă vei face aşa, atunci aceste
nelegiuiri şi răutăţi ale tale vor aduce după sine pedeapsa Divină, fiindcă „Allah
nu-i iubeşte pe cei care fac stricăciune”. [28:77]
Cu toate acestea, Qarun se mândrea cu averea sa măreaţă, cu autoritatea
sa şi nu avea nici cea mai mică intenţie să asculte dojana altora. „Mie mi s-a dat
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ceea ce am numai pentru ştiinţa pe care eu o stăpânesc!” „N-am nevoie de
predica voastră, n-am nevoie de dojană. Tot ceea ce am este datorită mie,
datorită ştiinţei pe care o stăpânesc, fiindcă sunt demn de aceasta. Dacă faptele
mele nu ar fi plăcut lui Allah, nu mi-ar fi dăruit mie această avere.” Însă Allah a
grăit: „Oare el nu ştia că Allah a nimicit înainte de el dintre neamuri pe cine era
mai puternic decât el şi adunase mai multe bunuri? Iar nelegiuiţii nu sunt întrebaţi
pentru păcatele lor!” [28:78] Şi au fost nimicite multe dintre neamurile trecute ce
erau mai măreţe decât Qarun, au agonisit mult mai multă avere şi aveau mult
mai multă putere. Dacă ar fi avut dreptate, Allah nu ar fi trimis asupra lor
pedeapsa.
Dacă ai avere şi putere nu înseamnă că te numeri printre cei drepţi sau
printre cei aleşi de Allah. El a zis: „Nici averile voastre, nici copiii voştri nu sunt
dintre acelea care vă vor aduce aproape de Noi, ci numai aceia care au crezut şi
au săvârşit fapte bune vor avea parte de răsplată îndoită pentru ceea ce au
făptuit şi ei vor fi în siguranţă în odăile de sus [ale Paradisului]”. [Coran 34:37]
În Surat Al-Mu’minun se spune:

﴾ „Oare socotesc ei că ceea ce Noi le dăruim din bunuri şi copii ~ Sunt
bunuri pe care Noi le dăm în grabă? Nu, ei nu pricep!” ﴿
[Coran 23:55,56]
Cei ce tânjeau după avere şi un stil de viaţă asemănător cu al lui Qarun
doreau să obţină aceeaşi măreţie. Când învăţaţii religioşi i-au auzit, i-au dojenit
astfel: „Vai vouă! Răsplata lui Allah este mai bună pentru aceia care cred şi
săvârşesc fapte bune!” Însă ea [răsplata] nu va fi primită decât de către cei
statornici.
Allah a grăit: „Noi am făcut ca pământul să-l înghită pe el şi casa lui şi nu a
avut el nici o ceată care să-l sprijine împotriva lui Allah şi nu a fost el dintre cei în
stare să se ajute pe ei înşişi.” [Coran 28:81] În timpul procesiunii, Qarun s-a
arătat trufaş şi arogant înaintea oamenilor şi atunci a fost pedepsit, fiind înghiţit
de pământ. Într-un Hadis relatat de Ibn Omar se spune că Profetul – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – a zis: „Allah a poruncit ca un bărbat care
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mergea, târându-şi bucata de postav cu înfumurare, să fie înghiţit de pământ, şi
va fi afundat în pământ până în Ziua Judecăţii.”
Ibn Abbas şi Suddi au relatat: „Qarun a plătit o femeie uşoară să-i spună
lui Moise de faţă cu ceilalţi oameni: «Ai făcut cu mine asta şi asta.» Şi femeia aşa
a făcut. Moise s-a cutremurat la auzul acelor lucruri şi s-a rugat două Rak’a
(unităţi de rugăciune). Apoi a venit la ea şi i-a cerut să jure că ceea ce spusese
era adevărat şi a întrebat-o cine i-a cerut să spună aşa. Femeia i-a răspuns că
Qarun o obligase să spună aceste lucruri, apoi a cerut iertare la Allah şi s-a căit
pentru păcatul ei. Moise a căzut apoi în prosternare şi a invocat blestemul lui
Allah asupra lui Qarun. Allah a pogorât Revelaţia Sa asupra lui Moise, grăind
astfel: «Am poruncit pământului să ţi se supună în această privinţă!» Şi Moise a
poruncit pământului să-l înghită pe el împreună cu locuinţa lui, şi aşa s-a
întâmplat.”
S-a relatat de asemenea că, plin de aroganţă şi afişându-şi bogăţia, Qarun
a trecut pe lângă o adunare în care Moise îi dojenea pe cei din neamul său.
Când l-au văzut, ei s-au întors şi s-au minunat de bogăţia lui. Moise l-a întrebat
pe Qarun ce anume îl îndemnase să facă acest lucru. El a răspuns: „O, Moise!
Dacă tu ai fost binecuvântat cu Profeţia, eu am fost binecuvântat cu avere. Şi
dacă doreşti, am putea merge într-un anume loc unde tu ai putea să invoci
blestemul Divin asupra mea, iar eu aş putea să fac acelaşi lucru.”
Atunci Moise şi Qarun au mers împreună cu neamul lor. Moise a zis:
„Doreşti să fii tu primul care face acest lucru sau să încep eu înaintea ta?” Qarun
a zis: „Voi invoca eu primul (blestemul lui Allah)!” Şi a invocat blestemul Divin,
însă acesta nu a fost acceptat împotriva lui Moise. Apoi i-a zis Moise: „Să invoc
şi eu acum?” Qarun a zis: „Da.” Moise a spus: „O, Allah! Porunceşte pământului
să se supună mie astăzi.” Allah i-a revelat că aşa a făcut. Atunci a zis din nou
Moise: „O, pământule! I-ai la tine.” Şi atunci pământul i-a afundat până la glezne.
A zis apoi: „I-ai!” şi s-au afundat în pământ până la genunchi, apoi până la umeri.
Moise a zis din nou: „O, pământule. Adu averea şi comorile lor.” Şi atunci
pământul le-a adus. Moise a mai zis, făcând un semn cu mâna: „Înghite-i pe
aceşti leviţi (n.t. din neamul lui Levi, fiul lui Israel)” şi atunci au fost afundaţi în
pământ.
Şi când au văzut această scenă îngrozitoare, cei ce îşi doreau o astfel de
bogăţie au zis: „Dacă Allah nu ar fi fost milostiv cu noi, ar fi [lăsat pământul] să ne

361

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

înghită şi pe noi. Vai! Într-adevăr necredincioşii nu izbândesc!” S-au arătat
recunoscători că nu se găseau în locul lui Qarun şi astfel au fost salvaţi de o
pedeapsă dureroasă.
Apoi Allah ne-a dezvăluit că viaţa de apoi este cea care dăinuie veşnic,
viaţă ce, pentru cei credincioşi, va fi un adevărat motiv de sărbătoare şi mândrie,
în timp ce pentru cei nelegiuiţi va fi una de lipsuri şi dureri veşnice. „Această
Casă de Veci o facem Noi pentru aceia care nu voiesc fală pe pământ, nici
stricăciune. Iar sfârşitul [bun] este al acelora care au frică.” [Coran 28:83]
Este posibil ca acest incident să fi avut loc în Egipt, mai înainte ca Moise
să fugă împreună cu izraeliţii, aşa cum a grăit Allah: „Noi am făcut ca pământul
să-l înghită pe el şi casa lui” [28:81] „Casa lui” înseamnă mai mult ca sigur
locuinţa sa, sau, dacă acest eveniment a avut loc în timp ce rătăceau prin deşert,
poate să însemne cortul său.
Despre Qarun se vorbeşte şi în alte versete din Coran.
În Surat Ghafir se spune:

﴾ Şi i-am trimis Noi pe Moise cu semnele Noastre şi cu dovadă limpede ~
La Faraon şi la Haman şi la Core, însă ei au zis: „El este un vrăjitor şi un
mincinos!” ﴿
[Coran 40:23,24]
În Surat Al-Ankabut se spune:

﴾ [Şi i-am nimicit Noi] pe Qarun, pe Faraon şi pe Haman. A venit Moise la
ei cu semne limpezi, însă s-au purtat cu semeţie pe pământ şi nu au scăpat nici
ei. ~ Pe fiecare l-am pedepsit Noi după păcatul lui: printre ei se află acela asupra
căruia am trimis vijelie cu pietre; printre ei se află acela pe care l-a lovit strigătul;
printre ei se află acela pe care Noi am făcut să-l înghită pământul; printre ei se
află acela pe care Noi l-am înecat. Şi nu Allah a fost nedrept cu ei, ci ei au fost
nedrepţi faţă de ei înşişi. ﴿
[Coran 29:39,40]
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Imamul Ahmed a relatat, preluând de la Abdullah bin Amr, că Profetul –
Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a vorbit într-o zi despre excelenţa
rugăciunii şi a zis: „Pentru cel ce nu şi-a neglijat rugăciunea, aceasta va
reprezenta lumina şi salvarea lui în Ziua Judecăţii. Cel ce şi-a neglijat rugăciunea
va fi lipsit de orice lumină sau salvare şi va fi înălţat împreună cu Qarun, Faraon,
Haman şi Ubai bin Khalaf.”

Excelenţa lui Moise
Allah Atotputernicul a grăit:

﴾ Şi pomeneşte-l în Carte pe Moise! El a fost ales şi a fost un trimis şi un
profet. ~ Noi l-am chemat din partea dreaptă a Muntelui Tor şi l-am apropiat de
Noi ca tainic ~ Şi i l-am dăruit Noi, prin îndurarea Noastră, pe fratele său Aaron,
ca profet. ﴿
[Coran 19:51-53]
În Surat Al-A’raf se spune:

﴾ A grăit [Allah]: „O, Moise! Te-am ales, dintre toţi oamenii, pentru
mesajele Mele şi pentru cuvintele Mele! Deci primeşte ceea ce-ţi dau şi fii dintre
cei mulţumitori!” ﴿
[Coran 7:144]
Am menţionat şi mai înainte într-un Hadis convenit că Sa’id Al-Khudri a
relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a spus: „Nu mă
preferaţi pe mine înaintea altor profeţi. Oamenii vor leşina în Ziua Judecăţii, iar
eu voi primul ce îmi voi recăpăta cunoştinţa. Însă deodată îl voi vedea pe Moise
sprijinindu-se de unul dintre picioarele Tronului. Nu ştiu dacă şi-a recăpătat
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cunoştinţa înaintea mea sau nu a leşinat drept răsplată pentru leşinul de pe
(muntele) Tor.”
Aşa cum am spus şi mai înainte, aceasta este o atitudine umilă din partea
Profetului. El a spus de asemenea că este căpetenia fiilor lui Adam în această
lume şi în cea de apoi.
Şi Allah a grăit:

﴾ „Noi ţi-am revelat ţie după cum am revelat şi lui Noe şi profeţilor de după
el, precum Le-am revelat şi lui Avraam, Ismail, Isaac, Iacob şi seminţiilor şi lui
Isus, Iov şi lui Iona, Aaron şi lui Solomon, şi i-am dat lui David psalmii. ~
Poveştile câtorva trimişi ţi le-am spus Noi mai înainte, iar poveştile altor trimişi nu
ţi le-am spus, şi Allah i-a vorbit într-adevăr lui Moise” ﴿
[Coran 4:163,164]
În Surat Al-Ahzab se spune:

﴾ „O, voi cei care credeţi! Nu fiţi ca aceia care l-au defăimat pe Moise! Iar
Allah l-a socotit pe el nevinovat de spusele lor şi a fost el la Allah în mare
cinste.” ﴿
[Coran 33:69]
Abu Huraira a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a spus: „Moise era o persoană foarte ruşinoasă şi îşi acoperea trupul
astfel încât să nu i se poată zări nici o parte a corpului. Odată a fost rănit de unii
dintre cei din neamul său şi aceştia au zis: «Moise pare a-şi acoperi trupul
datorită unei boli de piele, precum lepră, hernie sau poate alte defecte.» Allah a
dorit să îndepărteze această bănuială a lor. Astfel că într-o zi Moise a mers să se
îmbăieze. Şi-a scos hainele şi le-a pus pe o piatră. Când a terminat, a mers să-şi
ia hainele, însă piatra pe care erau puse a început să alerge. Moise şi-a luat
toiagul şi a început să alerge după ea, strigând: «Hainele mele, o, piatră! Hainele
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mele, o, piatră!» A continuat să alerge după piatră până ce a ajuns la o întrunire
a izraeliţilor. Aceştia l-au văzut dezgolit şi ce corp minunat avea. Şi astfel Allah a
îndepărtat această bănuială de el. Piatra s-a oprit şi atunci Moise şi-a luat
hainele şi s-a îmbrăcat, după care a început să lovească piatra cu toiagul. Pe
Allah, piatra a început să strige de durerea primirii a trei sau patru sau cinci
lovituri.” (relatat de Al-Bukhari)
Şi acest lucru este indicat de Allah în versetul: „O, voi cei care credeţi! Nu
fiţi ca aceia care l-au defăimat pe Moise! Iar Allah l-a socotit pe el nevinovat de
spusele lor şi a fost el la Allah în mare cinste.” [33:69]
Unii învăţaţi au spus: „Era atât de evlavios înaintea lui Allah încât atunci
când a mijlocit pentru ca fratele său să fie făcut reprezentant al său, Allah i-a
acceptat ruga şi l-a făcut şi pe el profet şi de aceea a grăit: „Şi i l-am dăruit Noi,
prin îndurarea Noastră, pe fratele său Aaron, ca profet.” [19:53]”
A’maş a relatat: „L-am auzit pe Abu Ua’il zicând că l-a auzit pe Abdullah
spunând că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a împărţit odată
ceva printre cei din neamul său. Un om a zis: «Această împărţire nu este făcută
cu dreptate.» Atunci m-am dus la Profet şi i-am spus ceea ce am auzit. S-a
mâniat şi semnele mâniei erau vizibile pe chipul său. A zis: «Fie ca Allah să
pogoare Îndurarea Sa asupra lui Moise, el a fost rănit chiar şi mai mult, însă a
îndurat cu răbdare.»” (relatat de Al-Bukhari)
De asemenea Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a
relatat că a trecut pe lângă Moise în cea de-a şasea sferă cerească în timpul
Călătoriei Nocturne. Îngerul Gavriil i-a spus: „Acesta este Moise. Întâmpină-l cu
salutul de pace!” El a răspuns: „Şi eu l-am salutat şi el a spus: «Bine ai venit la
profetul evlavios şi fratele evlavios!» Când am trecut de el, a plâns. L-am întrebat
ce l-a făcut să plângă şi el a răspuns: «Am plâns fiindcă un băiat a fost făcut
profet după mine, din comunitatea (Umma) sa vor intra mai mulţi în Paradis
decât din comunitatea mea.»” (relatat de Al-Bukhari şi Muslim)
Ştim de asemenea că atunci când Profetul nostru - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - s-a întors de la Allah cu porunca a cincizeci de
rugăciuni obligatorii, a trecut pe lângă Moise. Acesta i-a spus: „Întoarce-te la
Domnul tău şi roagă-l să reducă numărul acesta pentru cei din comunitatea ta,
căci eu am avut o perioadă foarte grea cu izraeliţii. Neamul tău este mai slab
decât al meu.” Şi a continuat să facă acest drum, între Allah şi Moise, până ce
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numărul rugăciunilor a fost redus la cinci. Apoi Allah a grăit: „Acestea sunt cinci
rugăciuni cu răsplata a cincizeci.”
Ibn Abbas a spus că odată profetul Muhammed – Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască – a venit la noi şi a zis: „Toate naţiile mi s-au arătat şi am văzut
o mulţime de oameni ce a împânzit orizontul. Şi mi s-a spus: «Este Moise printre
cei din neamul său.»” (relatat de Al-Bukhari)
Ibn Abbas a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască
– a spus: „Toate naţiile mi-au fost arătate şi am văzut un profet alături de care nu
se găsea decât un grup mic format din mai puţin de zece oameni, alţi profeţi
alături de care erau numai unul sau doi oameni şi alţii care nu erau înconjuraţi de
nici un credincios. Apoi am văzut o mulţime de oameni şi am întrebat: «Aceştia
sunt cei din comunitatea mea?» Mi s-a răspuns: «Nu, acesta este Moise alături
de neamul său. Însă priveşte spre orizont.» şi atunci am văzut o mulţime de
oameni. Mi s-a spus: «Priveşte în această parte.» şi am văzut acolo un grup
foarte mare de oameni. Atunci mi s-a spus: «Aceştia sunt din comunitatea
(Umma) ta şi dintre aceştia 70.000 vor intra în Paradis fără a li se cere vreo
socoteală.»”
Apoi Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – s-a ridicat şi a
intrat în casă. Oamenii au început să discute despre acea comunitate. Au
întrebat: „Cine sunt cei ce vor intra în Paradis fără a se li se cere socoteală?” Unii
au zis: «Poate sunt cei ce l-au însoţit pe Profet.» Alţii au zis: «Poate sunt cei ce
s-au născut în religia islamică şi nu i-au făcut niciodată asociaţi lui Allah.» şi au
continuat să face astfel de presupuneri. Când Profetul - Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască - a ieşit, i-a întrebat: «Despre ce discutaţi?» Şi atunci i-au spus
despre ce vorbiseră. Profetul le-a zis: «Aceştia sunt cei ce nu cauterizează, cei
ce nu caută vindecarea de vrăji, cei ce nu îşi iau semne prevestitoare de rău şi
îşi pun încrederea în Allah.» Ukkaşa bin Mihsan Al-Asadi s-a ridicat şi a zis: «Mă
număr şi eu printre ei, o, Mesager al lui Allah?» Profetul – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – a răspuns: «Da, eşti şi tu printre ei.» Apoi s-a
ridicat un altul şi a întrebat: «Mă număr şi eu printre ei, o, Mesager al lui Allah?»
Profetul a răspuns: «Ukkaşa ţi-a luat-o deja înainte.»”
Povestea lui Moise a fost menţionată de mai multe ori în Coran şi Allah l-a
elogiat mult. Foarte des, Allah l-a menţionat pe el şi Cartea trimisă lui împreună
cu Profetul nostru - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - şi Cartea trimisă
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lui.
În Surat Al-Baqara se spune: „Şi când a venit la ei un trimis al lui Allah,
întărind ceea ce ei aveau, o parte dintre cei care aveau Scriptura au lepădat
Cartea lui Allah în spatele lor, ca şi când ei nu ar şti nimic” [Coran 2:101]
În Surat Al-Imran se spune:

﴾ Alif, Lam, Mim. ~ Allah! Nu există altă divinitate în afară de El, Cel Viu
[Al-Hayy], Cel Veşnic [Al-Qayyum]! ~ El ţi-a pogorât Cartea cu Adevărul
[Coranul], întărindu-le pe cele de dinaintea ei. El a pogorât Tora şi Evanghelia, ~
Mai înainte, drept călăuză pentru oameni şi a pogorât Îndreptarul [Al-Furqan]. Cei
care nu cred în semnele lui Allah vor avea parte de chin aspru. Allah este
Atotputernic [’Aziz] [şi] Dătător de pedeapsă! ﴿
[Coran 3:1-4]
În Surat Al-An’am Allah a grăit:

﴾ Ei nu-L preţuiesc pe Allah la măsura Sa dreaptă, când zic: „Allah nu a
pogorât asupra oamenilor nimic!”. Spune: „Cine a pogorât Cartea pe care Moise
a adus-o ca lumină şi îndrumare [călăuză] pentru oameni? Voi o faceţi foi,
arătându-le, dar şi ascunzând multe [din ele]. Aţi fost învăţaţi ceea ce n-aţi ştiut
nici voi şi n-au ştiut nici părinţii voştri”. Spune: „Allah [le-a trimis]!” Şi apoi lasă-i
să se joace în rătăcirea lor! ~ Această Carte binecuvântată, pe care Noi am
pogorât-o, întăreşte ceea ce exista deja înaintea ei, pentru ca tu să o previi pe
Mama cetăţilor şi împrejurimile ei. Aceia care cred în Ziua de Apoi, vor crede şi în
ea [Carte] şi vor păzi stăruitor Rugăciunea lor. ﴿
[Coran 6:91,92]
Allah a menţionat Tora şi apoi a menţionat Coranul şi le-a elogiat pe
amândouă.
Într-un alt verset se spune:
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﴾ Apoi, Noi i-am dat lui Moise Cartea, împlinind binecuvântarea, ca
răsplată pentru acela care a făcut bine, ca o înfăţişare amănunţită a tuturor
lucrurilor, drept călăuză şi îndurare. Poate că ei vor crede în întâlnirea cu Domnul
lor! ~ Iar aceasta este o Carte binecuvântată pe care Noi am pogorât-o. Urmaţi-o
şi temeţi-vă! Poate că vi se va arăta îndurare! ﴿
[Coran 6:154,155]
În Surat Al-Ma’ida se spune:

﴾ „Deci să judece neamul Evangheliei după ceea ce Allah a trimis în ea!
Iar aceia care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt netrebnici. ~
Iar ţie, [Muhammed], ţi-am trimis Cartea cu Adevărul, întărind Scriptura de
dinaintea ei şi întrecând-o pe ea...” ﴿
[Coran 5:47,48]
Am văzut că Allah a întărit prin Coran, ultima Sa Carte, toate celelalte Cărţi
trimise înainte şi învăţăturile conţinute de acestea. Coranul a venit ca o
confirmare a celorlalte Scripturi trimise mai înainte, precum şi să explice ce
deformări şi falsificări au suferit acestea. Oamenilor Scripturii li s-au încredinţat
Cărţile, însă s-au dovedit a nu fi capabili să păstreze învăţăturile autentice ce se
găseau în acestea şi fie au modificat multe dintre textele (versetele) lor, fie au
făcut inovaţii care serveau scopului lor.
În Surat Al-Anbiya Allah a grăit:

﴾ Noi le-am dat lui Moise şi lui Aaron Cartea de îndreptare [Al-Furqan], ca
o lumină şi o îndemnare pentru cei cu frică, ~ Pentru cei care se tem de Domnul
lor, chiar şi atunci când nu sunt ei văzuţi, şi pentru cei care de Ceasul [de apoi]
se tem. ~ Acesta este un Mesaj binecuvântat pe care chiar Noi l-am pogorât. Şi
oare voi îl tăgăduiţi? ﴿
[Coran 21:48-50]
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În Surat Al-Qasas se spune:

﴾ Dar când le-a venit lor Adevărul din partea Noastră, au zis ei: „Dacă
măcar i s-ar fi trimis şi lui asemenea cu ceea ce i-a fost trimis lui Moise!” Dar
oare nu au tăgăduit ei ceea ce i s-a trimis lui Moise mai înainte? Zic ei: „Două
fermecătorii care se ajută una pe alta!” Şi mai zic: “Noi nu credem în nici una!” ~
Spune: „Aduceţi voi o carte de la Allah mai bună pentru călăuzire decât acestea
două şi eu o voi urma, dacă voi veţi fi întru adevăr!” ﴿
[Coran 28:48,49]
Observăm din aceste versete că Allah i-a elogiat pe ambii Săi profeţi şi
ambele Sale Cărţi. Djinni au zis de asemenea către neamul lor: „...Noi am auzit o
Carte, care a fost trimisă după Moise...” [Coran 46:30]
Ştim de asemenea că, după prima Revelaţie, Profetul nostru - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - i-a povestit lui Uarqa bin Naufal despre această
experienţă, despre Revelaţia pe care o primise. A zis: „Acesta este îngerul care a
adus Revelaţia lui Moise bin Imran”.
Aceste referinţe ne arată însă cât de măreaţă a fost Şari’a lui Moise şi cât
de numeroasă a fost comunitatea sa. Printre ei se găseau profeţi şi învăţaţi
religioşi, oameni cu credinţă dreaptă şi evlavioşi, regi şi mari conducători, precum
şi alţi oameni de seamă. Totuşi, toţi aceştia au venit la vremea lor şi apoi au
murit. Şari’a lor a fost înlocuită şi vremea lor a trecut. Fiindcă s-au răzvrătit
împotriva Domnului, au fost supuşi la grele încercări de-a lungul istoriei.

Moise şi înfăptuirea pelerinajului
Imamul Ahmed a relatat că Ibn Abbas a spus: „Când Profetul a trecut prin
Valea Azraq, a întrebat: «Ce vale este aceasta?» Ei au răspuns: «Valea Azraq.»
Profetul a spus: «Parcă îl şi văd pe Moise coborând de pe munte, rugându-se cu
ardoare şi răspunzând chemării Domnului său.» Când a ajuns la cărarea lui
Harşa, a întrebat: «Ce cărare este aceasta?» Ei au răspuns: «Aceasta este
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cărarea lui Harşa.» Profetul a spus: «Parcă îl şi văd pe Iona călare pe o cămilă
roşie, purtând un veşmânt de lână, iar căpăstrul cămilei fiind făcut din fibre de
palmier, şi el răspundea chemării lui Allah.»”
Imamul Ahmed a relatat de asemenea preluând de la Mujahid: „Şedeam
alături de Ibn Abbas şi aceştia vorbeau despre Dajjal. El a zis: «Între ochii săi va
sta scris cu litere arabe: (  ر, ف, كKafir - necredincios)» Ibn Abbas a spus:
«Despre ce vorbesc?» El a răspuns: «Vorbesc despre faptul că între ochii săi vor
sta scrise literele: (  ر, ف, كKafir - necredincios)» Ibn Abbas a spus: «Eu nu l-am
auzit pe Profet spunând asta, ci a zis: „În ceea ce-l priveşte pe Avraam, uitaţi-vă
la omul vostru (referindu-se la el însuşi). Cât despre Moise, era un bărbat cu
părul cârlionţat, călare pe o cămilă roşie cu căpăstru făcut din fibre de palmier, ca
şi cum l-aş privi coborând în această vale şi răspunzând chemării (Talbiia)
Domnului.”
Imamul Ahmed a relatat de asemenea preluând de la Abul-Alliia care l-a
citat pe imamul Ibn Abbas că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască
- a spus: „L-am văzut pe Moise în timpul Călătoriei Nocturne, un bărbat înalt cu
păr cârlionţat, şi l-am văzut pe Iisus, fiul Mariei, un bărbat de statură medie cu
păr drept şi ten de culoare roşiatică.”

Moartea lui Moise
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a spus: „Îngerul morţii a fost trimis după Moise – Pacea fie asupra sa.
Când a venit la el, Moise l-a bătut şi l-a împins. Îngerul s-a întors la Domnul său
şi i s-a plâns: «M-ai trimis la un rob care nu vrea să moară.» Allah a grăit:
«Întoarce-te şi spune-i să-şi pună palma pe spatele unui bou şi pentru fiecare fir
ce va fi acoperit de palma sa i se acorda un an de viaţă.» Moise a întrebat: «Ce
se va întâmpla apoi?» El a răspuns: «Moartea.» Moise a spus: «Şi atunci de ce
să nu vină acum?»” (relatat de Al-Bukhari)
Moise i-a cerut lui Allah să-l lase să moară lângă Pământul Sfânt, la
distanţă de o aruncătură de piatră de acesta.
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
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miluiască - a spus: „Dacă aş fi fost acolo, v-aş fi arătat mormântul său aflat sub
duna de nisip de lângă cărare.”
Abu Huraira a relatat într-o altă versiune că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Îngerul morţii a venit la Moise ca să-i ia
sufletul. I-a zis lui Moise: «Supune-te Domnului tău!» Însă Moise l-a pălmuit şi l-a
orbit.” Apoi a menţionat restul Hadisului, aşa cum este relatat de Bukhari.
Lui Moise i s-au dăruit multe sarcini înainte de moarte: să-i scoată pe
izraeliţi din rătăcire şi să-i aducă în Pământul Sfânt. Allah însă a dezvăluit că
Moise va muri în timpul rătăcirii, după Aaron. Unii învăţaţi au pretins însă că
Moise i-a scos pe izraeliţi din rătăcire şi i-a adus în Pământul Sfânt. Acest lucru
nu corespunde însă cu părerea oamenilor Scripturii şi cu cea a majorităţii
musulmanilor.
Când Moise a ales să moară, a zis: „O, Stăpân al meu! Adu-mă aproape
de Pământul Sfânt, la distanţă de o aruncătură de piatră de acesta.” Dacă ar fi
intrat deja acolo, nu ar fi cerut acest lucru. Când i se apropia ceasul morţii, în
timp ce era în rătăcire, şi-a dorit să fie aproape de pământul spre care a migrat.
Le-a cerut celor din neamul său să facă acest lucru şi de aceea a spus Profetul:
«Dacă aş fi fost acolo, v-aş fi arătat mormântul său aflat sub duna de nisip de
lângă cărare.»”
Imamul Ahmed a relatat, preluând de la Anas bin Malik, că Profetul - Allah
să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „În timpul Călătoriei Nocturne, am
trecut pe lângă Moise şi el se ruga în mormântul său de lângă duna de nisip.”
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Capitolul XVI

Povestea lui Iosua
– Pacea fie asupra sa –
Numele său este Iosua bin Nun bin Efraim bin Iosif bin Iacob bin Isaac bin
Avraam. Evreii îl numesc: Iosua, fiul unchiului lui Iuda.
Allah a vorbit despre el când a menţionat povestea lui Khidr, fără a-i
dezvălui însă numele: „[Adu-ţi aminte] când Moise i-a zis slujitorului său” [Coran
18:60] Am menţionat mai înainte că Ubai bin Ka’b a relatat că acesta a fost Iosua
bin Nun.
Adepţii primelor Scripturi cred în unanimitate că el a fost profet. O sectă
evreiască numită As-Samira nu crede că, după Moise, Profeţia a fost trimisă unui
alt profet în afară de Iosua, după cum este menţionat în Tora. De asemenea ei
nu cred în nici unul din ceilalţi profeţi ce au venit după el.
Preluând de la Ibn Ishaq, Ibn Jarir şi alţi exegeţi au relatat: „Profeţia a fost
pogorâtă asupra lui Iosua la sfârşitul vieţii lui Moise. Moise l-a întâlnit pe Iosua şi
l-a întrebat despre ultimele porunci pe care Allah i le-a revelat. Iosua i-a răspuns:
«O, Moise! Eu nu obişnuiam să te întreb despre ce ţi-a revelat Allah mai înainte
ca tu însuţi să-mi vorbeşti despre asta.» În acel moment, Moise şi-a dorit să
moară. Totuşi, această poveste nu pare a fi adevărată, fiindcă Moise a primit
porunci şi hotărâri Divine şi a vorbit cu Allah până la timpul morţii. A fost un profet
preţuit şi a avut un rang de seamă înaintea lui Allah. A vorbit cu Allah până în
ultimul moment, aşa cum am văzut mai înainte, când l-a bătut pe înger şi când
i-a cerut lui Allah să moară aproape de Pământul Sfânt.”
Şi în Biblie se spune că Revelaţia a fost pogorâtă asupra lui Moise până în
ultimul moment. Aşadar ceea ce a relatat Ibn Ishaq nu pare a fi preluat nici chiar
din sursele evreice.
În Biblie se spune că lui Moise şi lui Aaron li s-a poruncit să-i aranjeze pe
izraeliţi după triburile lor, să numească un conducător pentru fiecare trib şi să-i
pregătească de luptă după ce au ieşit din rătăcire (pământul Egiptului). Această
poruncă a fost dată la sfârşitul a patruzeci de ani de rătăcire (Biblie, Numerii, 1)
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De aceea unii au spus: „Moise l-a lovit pe îngeri peste ochi, fiindcă nu-l
recunoscuse sub acea înfăţişare. Se spune de asemenea că i s-a poruncit un
lucru pe care-l aştepta să se întâmple în vremea sa. Cu toate acestea, în Ştiinţa
lui Allah, acesta era aşteptat într-o altă perioadă, şi anume cea a „slujitorului”
său, Iosua.”
Astfel s-a întâmplat şi primul incident din viaţa Profetului atunci când a
mers să lupte împotriva romanilor în vechea Sirie. S-a îndreptat spre Tabuk, apoi
s-a întors în acelaşi an, adică cel de-al nouălea an după Hegira. În cel de-al
zecelea an a mers să înfăptuiască pelerinajul. Când s-a întors, şi-a pregătit
armata sub comanda lui Usama, care reprezenta avangarda sa. La puţin timp
după aceasta, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a murit, iar
Usama şi-a aşezat tabăra în Jaraf, în afara Medinei.
Cu toate acestea, atunci când Abu Bakr a fost ales drept primul calif
musulman, i-a poruncit să înainteze cu armata. Când a avut situaţia sub control
şi a calmat spiritele războinice din Peninsula Arabică, Abu Bakr şi-a pregătit
armata şi a cucerit Irakul, Siria, Persia şi aşa mai departe.
Aşa s-a întâmplat cu Moise. Allah i-a poruncit să-i reorganizeze de luptă
pe izraeliţi sub cele douăsprezece steaguri. În Coran se spune:

﴾ Allah a încheiat un legământ cu fiii lui Israel. Noi am trimis dintre
doisprezece aleşi. Şi Allah a zis: “Eu voi fi cu voi, dacă veţi împlini Rugăciunea
[As-Salat], veţi achita Dania [Az-Zakat], veţi crede în trimişii Mei şi îi veţi ajuta şi
veţi da lui Allah un bun împrumut. Atunci eu voi şterge faptele voastre rele şi vă
voi duce să intraţi în Grădini pe sub care curg râuri. Acela dintre voi care se va
întoarce la necredinţă, după aceasta, rătăceşte de la drumul cel drept”. ﴿
[Coran 5:12]
Allah le-a spus că de îşi vor îndeplini îndatoririle şi nu vor fugi de lupta pe
calea lui Allah, aşa cum se întâmplase prima dată, atunci îi va izbăvi de păcate
pentru această supunere.
Ibn Ishaq a susţinut că Moise a cucerit Bait-ul-Maqdis (Casa Sfântă din
Ierusalim), în timp ce Iosua a fost numai în avangarda sa. Şi apoi a menţionat
povestea lui Balaam bin Beor la vremea când a trecut alături de oamenii săi spre
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Bait-ul-Maqdis. Această poveste este de asemenea indicată în aceste versete:

﴾ Istoriseşte-le lor vestea despre acela căruia Noi i-am dat semnele
Noastre, dar el s-a abătut de la ele. Şi astfel Şeitan l-a urmărit dintre cei rătăciţi ~
Dacă Noi am fi voit, l-am fi ridicat prin ele, însă el a înclinat spre pământ şi a
urmat poftei sale. Pilda lui este asemenea pildei câinelui: dacă-l alungi, el scoate
limba gâfâind; dacă-l laşi în pace, tot scoate limba gâfâind. Aceasta este pilda
acelora care socotesc semnele Noastre mincinoase. Istoriseşte-le, dară,
povestea; poate că ei vor cugeta! ~ Rea pildă este [aceasta] a neamului celor
care au luat semnele Noastre drept minciuni şi împotriva lor înşişi au săvârşit ei
nedreptatea. ﴿
[Coran 7:175-177]
După cum au relatat Ibn Abbas şi alţii, Balaam a fost învăţat Măreţul Nume
al lui Allah şi celui ce îl invocă pe Allah îi este acceptată rugăciunea. Neamul său
i-a cerut să-i blesteme pe Moise şi pe neamul acestuia. O perioadă el nu a
răspuns însă acestei cereri. Atunci când au persistat, s-a urcat pe asinul său (era
femelă) şi a pornit spre tabăra izraeliţilor. Când s-a apropiat, aceasta s-a aşezat
şi nu s-a mai mişcat. Atunci a lovit-o până s-a ridicat. A mers apoi pentru puţin
timp şi din nou s-a aşezat. Atunci a lovit-o şi mai tare decât înainte, dar de îndată
ce s-a ridicat s-a şi aşezat. Când din nou a început s-o lovească, ea l-a întrebat:
„O, Balaam! Încotro te îndrepţi? Nu vezi tu oare îngerii înaintea mea cum îmi
întorc faţa? Vrei să mergi şi să-l blestemi pe trimisul lui Allah şi pe cei ce cred
alături de el?” Cu toate acestea, el nu a descălecat şi a lovit-o până a început să
se mişte. A ajuns la tabăra izraeliţilor şi i-a privit de pe vârful muntelui Hisban. A
început apoi să invoce blestemul lui Allah asupra lui Moise şi asupra izraeliţilor.
Însă limba nu îl asculta. Limba sa a început să-i blesteme propriul neam şi să
trimită binecuvântări asupra lui Moise şi a neamului său. Când au văzut că îi
blestema pe ei, cei din neamul său l-au dojenit şi atunci el a început să le ceară
iertare, spunându-le că nu avea control asupra graiului său. Şi limba i-a ieşit în
afară până ce a rămas lipită de piept. A zis către neamul său: „Am pierdut atât
această lume, cât şi lumea cealaltă şi nimic nu a mai rămas pentru mine.”
A poruncit atunci celor din neamul său să-şi împodobească femeile şi să le
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trimită cu marfă la izraeliţi, atât pentru a-şi putea vinde bunurile, cât şi pentru ca
acestea să-i ademenească şi astfel să comită adulter. Le-a spus că este suficient
ca numai un bărbat să săvârşească păcatul, pentru a invoca Mânia Divină. Cei
din neamul său au făcut aşa cum li se poruncise. Una dintre femeile trimise la ei,
pe nume Cozbi, a trecut pe lângă conducătorul neamului lui Simion, pe nume
Zimri bin Salu, despre care se spune că era căpetenia tribului lui Simion bin
Iacob. A luat-o în cortul său. Când păcatul a fost comis, Allah a trimis asupra lor
ciuma. Când ştirea a ajuns la Fineha bin Eleazar bin Aaron, acesta şi-a luat
lancea şi i-a străpuns pe amândoi. Şi apoi i-a scos din cort şi s-a îndreptat spre
locul lor de adunare cu lancea în mână şi apoi i-a ridicat spre cer şi a zis: „O,
Allah! Aşa ne purtăm noi cu cei ce nu se supun Ţie.” Şi atunci ciuma a fost
îndepărtată de ei. Se spune că din cauza ciumei au murit 70.000 de oameni, în
timp ce într-o altă versiune se spune că au fost 20.000 de oameni.
Această poveste este adevărată, este relatată de Ibn Ishaq şi este de
asemenea menţionată şi în Biblie. (Biblia, Numerii, 22-25)
În conformitate cu părerea majorităţii învăţaţilor, Aaron a murit în vremea
în care izraeliţii se aflau încă în timpul rătăcirii, cu doi ani înainte de moartea
fratelui său, Moise. Aşa cum am menţionat şi mai înainte, Moise a murit de
asemenea în timpul rătăcirii.
Aşadar, cel mai probabil este că Iosua bin Nun a fost cel ce i-a scos din
rătăcire şi i-a adus în Pământul Sfânt. În Biblie se spune că a traversat alături de
ei râul Iordanului şi a ajuns la Ierihon. (Biblie, „Cartea lui Iosua”) Ierihon era o
cetate frumoasă, care avea palate măreţe şi o populaţie numeroasă. A
înconjurat-o timp de şase luni. Apoi li s-a poruncit să meargă în marş în jurul
cetăţii, să sune din trâmbiţe şi să strige cât pot de tare Tekbir („Allahu Akbar” –
„Allah este Cel mai Mare”) Când au făcut acest lucru, zidurile cetăţii s-au
prăbuşit. Toţi bărbaţii au intrat şi au luat ca pradă tot ce au găsit. Au ucis 20.000
de bărbaţi şi femei şi au luptat împotriva multor regi. Se spune că Iosua a luptat
şi a învins 31 de regi ai Siriei.
Se spune că izraeliţii au înconjurat cetatea până în ziua de vineri, după
rugăciunea de după-amiază (Asr). Când soarele era pe cale să apună şi se
apropia ziua de sâmbătă, care era la acea vreme o zi sfântă pentru ei, Iosua a
zis, adresându-se soarelui: „Ţie ţi se porunceşte şi mie de asemenea mi se
porunceşte. O, Allah! Nu-l lăsa să apună.” Şi astfel Allah l-a oprit (să apună)
până când au cucerit cetatea. De asemenea şi luna a fost împiedicată să răsară.
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Imamul Ahmed a relatat preluând de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Soarele nu a mai fost niciodată
împiedicat să apună decât pentru Iosua...”
Imamul Ahmed a relatat de asemenea, preluând de la Abu Huraira, că
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Unul dintre profeţi a
mers la bătălie şi a zis către cei din neamul său: «Să nu meargă alături de mine
cel ce are soţie, însă nu s-a culcat cu ea, nici cel ce a construit o casă, însă nu
i-a pus acoperişul, nici cel ce are capre sau cămile gestante şi aşteaptă să le
vină sorocul.» Profetul a mers la luptă şi, după ce a făcut rugăciunea de dupăamiază (Asr), s-a apropiat de o cetate. Atunci a spus soarelui: «Tu este supus şi
eu sunt supus. O, Allah, opreşte-l pentru o vreme.» Şi Allah l-a oprit până a
cucerit cetatea. Şi au strâns tot ce au găsit ca prăzi de război. Focul a venit apoi
să înghită prăzile, însă nu le-a înghiţit. Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: «Există o persoană care a înşelat la împărţirea prăzilor.» Şi a
cerut câte unui bărbat din fiecare trib să înainteze şi să-şi întindă mâna. Cu toţii
au venit şi şi-au întins mâna peste mâna sa, iar mâna unui bărbat a rămas lipită
de mâna Profetului. El a zis: «Cel ce a înşelat se numără printre voi, şi acum
fiecare din tribul vostru să vină şi să pună mâna peste a mea.» Cu toţii au venit şi
au întins mâna peste mâna Profetului, iar mâinile a doi sau trei bărbaţi au rămas
lipite de a sa. Atunci a zis: «Voi sunteţi cei ce aţi înşelat, voi aţi luat prăzile de
război.» Şi atunci au scos aur echivalent ca greutate cu un cap de vacă. Au pus
aurul laolaltă cu celelalte prăzi şi atunci focul a venit şi le-a înghiţit. Prăzile de
război nu erau permise pentru nimeni înaintea noastră. Când Allah a văzut însă
slăbiciunea şi incapacitatea noastră, le-a făcut permise.”
Totuşi, când au intrat în cetatea Ierihon, li s-a poruncit să intre cu umilinţă,
să fie recunoscători lui Allah pentru victoria obţinută şi, în timp ce intră în cetate,
să spună: „Hittatun”, ceea ce înseamnă: „Iartă-ne [o, Doamne] păcatele din
trecut”. Însă izraeliţii nu au ascultat această poruncă şi au intrat în cetate
târându-se pe şezut şi au spus altceva în loc, nu ceea ce fuseseră învăţaţi. Au
schimbat ceea ce li se poruncise şi au luat totul în bătaie de joc.
Aflăm de asemenea că în ziua în care a cucerit Mecca, profetul
Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască -, cu toată umilinţa, a
intrat în cetate călare pe cămila sa, plin de recunoştinţă şi preamărindu-L pe
Allah. Şi-a aplecat capul atât de mult, în semn de umilinţă, încât barba sa a atins
spatele cămilei. Când a intrat în Mecca, Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
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miluiască - s-a îmbăiat şi a făcut opt Raka’a în semn de recunoştinţă.

﴾ Şi când li s-a spus: "Locuiţi în această cetate şi mâncaţi din ea de
oriunde voiţi, dar spuneţi: "Iertare!" Şi intraţi pe poartă, prosternându-vă! Noi vom
ierta păcatele voastre şi le vom dărui şi mai mult acelora care fac bine!". ~ Dar
aceia care au fost nelegiuiţi dintre ei au schimbat cu un altul cuvântul care li se
spusese. Atunci, Noi am trimis asupra lor pedeapsă din cer, pentru că au fost
nelegiuiţi. ﴿
[Coran 7:161,162]
Şi Allah a grăit în Surat Al-Baqara care a fost revelată în Medina:

﴾ Şi zis-am Noi: „Întraţi în această cetate şi mâncaţi din [bunătăţile] ei
oriunde veţi voi, până vă veţi sătura. Intraţi pe poartă cu smerenie, spunând:
„Îndurare!”, iar Noi vom ierta păcatele voastre şi-i vom spori pe cei care fac bine”.
~ Dar au schimbat cei nedrepţi cuvântul cu un altul decât cel care li s-a poruncit
şi am pogorât asupra celor care au fost nedrepţi, pedeapsă din cer, pentru că ei
au fost nelegiuiţi. ﴿
[Coran 2:58,59]
Ibn Mas’ud a spus: „Au intrat acoperindu-şi capetele, împotriva a ceea ce li
se poruncise. Totuşi, acest lucru nu contrazice ceea ce Ibn Abbas a spus, şi
anume că au intrat târându-se pe şezut. Au intrat acoperindu-şi capetele şi
târându-se.”
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a spus: „Li s-a spus izraeliţilor: «Intraţi pe poartă cu smerenie,
spunând: „Îndurare!”, iar Noi vom ierta păcatele voastre...» [2:58] Însă ei nu s-au
supus poruncii, au intrat târându-se pe şezut şi au spus «un bob într-un
fir»” (relatat de Al-Bukhari)
În loc să spună Hittatun au spus Hibbatun, ceea ce ad-litteram înseamnă
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“un bob într-un fir [de păr]”. Aşadar nu s-au supus şi au schimbat ceea ce
fuseseră învăţaţi.
Allah a menţionat că i-a pedepsit pentru nesupunerea lor, trimiţând asupra
lor pedeapsă, aşa cum a spus Profetul: „Ta’un este ciumă, Allah i-a pedepsit cu
ea pe cei ce au fost înaintea voastră.”
Izraeliţii au cucerit Bait-ul-Maqdis (Casa Sfântă din Ierusalim) şi au ţinut-o
sub controlul lor o perioadă îndelungată. Şi profetul Iosua – Pacea fie asupra sa
– i-a condus cu dreptate urmând învăţăturile Torei. Era în vârstă de o sută
douăzeci şi şapte de ani şi a trăit după Moise încă douăzeci şi şapte de ani.
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Capitolul XVII

Povestea lui Khidr
– Pacea fie asupra sa –
L-am menţionat deja pe Khidr când am vorbit despre călătoria pe care a
făcut-o Moise, dorind să afle ştiinţa pe care acesta o stăpânea. Allah a menţionat
povestea lui Khidr în Surat Al-Kahaf.
Imamul Bukhari a relatat, preluând de la Abu Huraira, că Profetul - Allah
să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „A fost numit Khidr, fiindcă s-a
aşezat pe o blană albă care a început să se mişte în spatele său şi s-a înverzit
(Khadra).”
S-a menţionat mai înainte că atunci când Iosua şi Moise s-au întors,
reconstituind urmele lăsate, l-au găsit pe o carpetă verde cu aspect catifelat. Se
acoperise cu un veşmânt ale cărui capete se aflau sub cap şi sub picioare. Moise
l-a salutat şi atunci el şi-a dezvelit faţa, i-a răspuns la salut şi a întrebat: „Cine
eşti tu?” A răspuns: „Sunt Moise!” Atunci l-a întrebat: „Profetul fiilor lui Israel?”
Moise a răspuns: „Da.” Cunoaştem mai departe restul poveştii, aşa cum am
menţionat-o mai înainte.
Din multe puncte de vedere este foarte clar că Khidr a fost profet. În primul
rând, într-un verset se spune:

﴾ „Şi au găsit ei un rob dintre robii Noştri, căruia Noi i-am dăruit îndurare,
din partea Noastră, şi l-am învăţat ştiinţă de la Noi.” ﴿
[Coran 18:65]
În al doilea rând, Moise a zis:

﴾ „Pot eu să te urmez, astfel încât să mă înveţi din ceea ce tu ai învăţat, ca
bună călăuzire?” ~ I-a răspuns: „Dar tu nu vei putea să ai răbdare cu mine! ~
Cum ai putea tu să rabzi ceea ce nu cuprinzi tu cu ştiinţa?” ~ I-a răspuns: „Dacă
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Allah voieşte, mă vei afla tu răbdător şi nu mă voi împotrivi nici uneia dintre
poruncile tale!” ~ Şi i-a zis: „Dacă mă urmezi, nu mă întreba despre nici un lucru,
câtă vreme nu-ţi pomenesc nimic despre el!” ﴿
[Coran 18:66-70]
Dacă ar fi fost numai un Wali Allah, şi nu un profet, atunci Moise nu i s-ar fi
adresat în acest mod şi el nu i-ar fi răspuns astfel. Moise i-a cerut să-i dezvăluie
din ştiinţa cu care în Îndurarea Sa îl înzestrase Allah. Dacă nu ar fi fost profet, nu
ar fi fost infailibil şi atunci, ca profet şi personalitate infailibilă, Moise nu ar fi avut
dorinţa de a-şi însuşi ştiinţa unuia care este supus greşelii. Nu ar fi făcut în
căutarea lui o călătorie atât de lungă, mai ales că aceasta cere o perioadă mare
de timp. Aflăm că atunci când Moise l-a întâlnit, s-a arătat umil în faţa lui, plin de
respect şi l-a urmat cu supunere totală, ceea ce demonstrează cu claritate faptul
că era profet, la fel ca Moise. Cu toate acestea, lui i-a fost acordată o ştiinţă
specială despre misterele acestei vieţi, căruia lui Moise nu-i fusese acordată.
În cel de-al treilea rând, Khidr a ucis un fecior şi acest lucru nu ar fi fost
posibil dacă Allah nu l-ar fi informat despre acel băiat prin intermediul Revelaţiei,
ceea ce reprezintă o dovadă clară a faptului că el a fost un profet infailibil. O
persoană care se teme de Dumnezeu nu ar îndrăzni niciodată să păcătuiască
prin crimă pe motivul unor gânduri întunecate, fiindcă inima este vulnerabilă la tot
felul de şoapte satanice. În ştiinţa sa, Khidr a aflat că la vârsta pubertăţii acel
băiat nu va crede în Dumnezeu şi îşi va obliga de asemenea şi părinţii să nu
creadă. Părinţii îl vor asculta ca dovadă a dragostei pentru fiul lor. Această
întâmplare este un semn clar al Profeţiei.
Ibn Al-Jauzi a căutat să aducă aceleaşi dovezi pentru a argumenta că
Khidr a fost profet, aşa cum a făcut şi Rummani.
În cel de-al patrulea rând, vedem că atunci când Khidr a început să
tâlcuiască de ce şi pentru ce a făcut ceea ce făcuse, a zis la sfârşit: „...ca milă de
la Domnul tău. Şi nu am făcut-o după socotinţa mea!...” [Coran 18:82], adică
„ceea ce am făcut nu am făcut la decizia mea, ci fiindcă mi s-a poruncit prin
Revelaţie”.
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Toate aceste aspecte diferite sugerează cu tărie că Khidr a fost profet,
ceea ce nu contrazice faptul că a fost Wali sau trimis al lui Allah. Totuşi, cei ce
susţin că a fost înger par să aibă o părere individuală. În orice caz, din moment
ce s-a dovedit că a fost profet, nu mai este nici un motiv ca o persoană să se
refere la el ca fiind Wali.
Oare Khidr trăieşte în vremea noastră sau nu? Oamenii au mai multe
păreri în privinţa aceasta. Majoritatea învăţaţilor sunt de părere că Khidr încă
trăieşte. Ei spun că de vreme ce l-a îngropat pe părintele său, Adam, acesta l-a
binecuvântat să trăiască o viaţă lungă. Unii spun că a băut din Izvorul Vieţii şi din
acest motiv există şi astăzi. În această privinţă, au relatat multe Hadisuri care să
le dovedească spusele.
Cu toate acestea, Ibn Al-Jawzi a analizat aceste Hadisuri în cartea sa,
Ujalatul-muntazar fi şarh Halatul-Khidr, şi a spus că toate acestea sunt născocite.
Alţi învăţaţi sunt de părere că Khidr a murit. Printre cei ce susţin această
idee se numără imamul Bukhari şi Ibn Al-Jawzi. În cartea pe care am
menţionat-o mai înainte, Ibn Al-Jawzi şi-a apărat temeinic punctul de vedere, prin
prisma mai multor aspecte.
De exemplu, spune că Allah a grăit:

﴾ „Şi Noi nu am dat veşnicia nici unui om înainte de Tine. Dacă Tu mori, ar
putea fi ei nemuritori?” ﴿
[Coran 21:34]
Aşadar, dacă Khidr este o făptură umană, atunci cu siguranţă intră în
aplicabilitatea generală a acestui verset şi nu trebuie făcută nici o excepţie decât
în baza unei dovezi plauzibile şi autentice. Ştim că dacă un lucru nu este dovedit,
atunci este tratat ca fiind inexistent.
Allah a grăit:

﴾ Şi când Allah a încheiat un legământ cu profeţii, [le-a zis El]: “Vă dau
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vouă o Carte şi Înţelepciune. Apoi, dacă va veni la voi un trimis pentru a întări
ceea ce aveţi, voi trebuie să credeţi în el şi să-l sprijiniţi!”. Le-a zis El: “Consimţiţi
voi şi acceptaţi această învoială cu Mine?” “Consimţim!” au răspuns ei. Atunci a
zis Allah: “Aşadar fiţi martori, iar Eu Mă aflu împreună cu voi printre cei ce fac
mărturie!” ﴿
[Coran 3:81]
Ibn Abbas a spus: „Allah nu a trimis niciodată un profet mai înainte de a
încheia un legământ cu el, dacă Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - este trimis ca profet în timpul vieţii sale, să creadă în el şi să-i acorde
sprijinul său. Şi apoi fiecărei comunităţi i s-a cerut să încheie acest legământ:
dacă Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - este trimis în
timpul vieţii lor, să creadă în el ca profet al lui Allah şi să-i acorde sprijinul lor.”
Acest lucru înseamnă că dacă Khidr a fost profet sau Wali atunci şi el a
încheiat acest legământ. Dacă ar fi trăit în timpul vieţii Profetului, ar fi trebuit să
vină să-l întâlnească, să creadă în ceea ce-i fusese revelat şi să-l sprijine
împotriva duşmanilor. Dacă ar fi fost Wali, atunci Abu Bakr, care este Al-Siddiq
(în traducere „martor al Adevărului”), este mai mare ca rang decât el, iar, dacă a
fost profet, atunci Moise este mai mare în rang decât el.
Imamul Ahmed a relatat în cartea sa „Musnad”, preluând de la Jarir bin
Abdullah, că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Pe
Cel în Mâinile Căruia se află sufletul meu, dacă Moise ar fi fost în viaţă, nu ar fi
fost scutit de urmarea mea.”
Această convingere este de asemenea susţinută şi de versetul de mai
înainte. Dacă, să presupunem, toţi profeţii ar fi în viaţă, cu toţii l-ar fi urmat pe
profetul Muhammed – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – şi l-ar fi
ascultat. Ştim că atunci când a făcut Călătoria Nocturnă, lui i s-a oferit un rang
deasupra tuturor, iar când a fost la Bait-ul-Maqdis îngerul Gavriil i-a poruncit să-i
conducă pe ei în rugăciune şi astfel i-a condus în rugăciune într-un loc care în
trecut reprezentase locuinţa lor şi fusese sub jurisdicţia Profeţiei lor.
În concluzie, dacă Khidr ar fi trăit, ar fi fost unul dintre cei din comunitatea
sa şi ar fi urmat Şari’a profetului Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
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miluiască. Chiar şi atunci când Iisus – Pacea fie asupra sa - va veni pe pământ,
în apropierea Zilei Judecăţii, nu va contrazice Şari’a Profetului nostru, cu toate că
este unul dintre cei cinci mari Profeţi şi ultimul trimis la neamul lui Israel. Nu
avem o dovadă plauzibilă că Khidr l-a întâlnit vreodată pe Profetul nostru sau a
participat la vreo luptă alături de el împotriva duşmanilor săi.
În ziua bătăliei de la Badr, Profetul nostru - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - l-a invocat pe Allah pentru a-l ajuta împotriva duşmanilor lui şi a zis:
„O, Allah! Dacă acest grup de credincioşi ai Tăi este nimicit, atunci Tu nu vei mai
fi niciodată preamărit pe acest pământ.”
În acel grup se aflau toţi marii companioni ai Profetului, îngerii, chiar şi
Gavriil. Aşadar dacă Khidr ar fi fost în viaţă, ar fi fost prezent la acea bătălie.
În cartea sa, Ujala, Ibn Al-Jawzi a relatat că Qadi Abu Ia’la Al-Hanbali a
spus: „Unul dintre învăţaţii voştri a fost întrebat dacă Khidr trăieşte sau nu. El a
răspuns: «Este mort.» Apoi a mai spus: «Aceeaşi opinie am auzit-o şi de la Abu
Tahir Al-Ghubari. Cu toţii au susţinut că dacă ar fi fost în viaţă ar fi venit la
profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască.»”
Se poate spune şi că a fost prezent la toate evenimentele islamice majore,
însă oamenii nu l-au văzut. Această afirmaţie este puţin probabilă şi este rar
întâlnită, căci ar însemna să punem acest lucru pe baza iluziei şi a imaginaţiei. În
orice caz, cu ce scop s-ar fi ascuns de oameni? Dacă ar fi apărut printre oameni,
acest lucru mai mult ca sigur i-ar fi ridicat statutul, dezvăluindu-i astfel
personalitatea sa miraculoasă. Chiar dacă ar fi în viaţă, poate ar fi mai bine
pentru el să transmită oamenilor învăţăturile din Coran şi din Sunna, „Tradiţia
Profetică”, să lupte împotriva fenomenului de uitare a Hadisurilor şi a practicilor
nelegiuite ale acestora. Ar fi trebuit să îndrume oamenii, arătându-le calea cea
dreaptă, aşa cum au făcut învăţaţii religioşi, şi să-i forţeze pe căpeteniile lor să
conducă cu dreptate şi demnitate. Cu ce scop s-ar fi ascuns în cetăţi şi oraşe sau
ar fi rătăcit prin deşerturi şi jungle?
Această opinie este de asemenea susţinută şi de acest Hadis, relatat de
Al-Bukhari şi Muslim. Aceştia l-au citat pe Abdullah bin Omar, care a spus că,
într-o noapte, după ce a terminat rugăciunea de seară (Işa), Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Vezi noaptea aceasta? Până la sfârşitul
a o sută de ani nu va mai exista nimeni dintre cei ce trăiesc acum pe pământ.”
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Jabir bin Abdullah a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus cu numai o lună sau chiar mai puţin înainte de moartea sa:
„Nici un suflet ce răsuflă – sau nici un suflet prezent astăzi – nu va fi în viaţă la
sfârşitul a o sută de ani.”
Ibn Al-Jawzi a spus: „Toate aceste Hadisuri autentice dovedesc cu
claritate că cei ce susţin că Khidr nu a murit nu au dreptate.”
Se spune că Khidr nu a trăit în timpul vieţii Profetului - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască -, aşa cum am văzut şi relatările de mai înainte.
Cu toate acestea, chiar dacă ar fi trăit în timpul Profetului, atunci, în lumina
versetului de mai înainte, ar fi trebuit să moară înainte ca secolul să se încheie.
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Capitolul XVIII

Povestea lui Iezechiel
– Pacea fie asupra sa –
Allah Preaputernicul a grăit:

﴾ Nu i-ai văzut pe aceia care au părăsit casele lor - cu toate că erau cu
miile - de teama morţii? Apoi Allah le-a zis: "Muriţi!" Apoi i-a readus la viaţă. Allah
este mărinimos cu oamenii, dar cei mai mulţi oameni sunt nemulţumitori. ﴿
[Coran 2:243]
Ibn Ishaq a relatat de la Wahb bin Munabbih: „Când Kalib bin Yufna a
murit, după Iosua, Iezechiel bin Buzi l-a urmat ca profet al fiilor lui Israel.”
Ibn Ishaq a spus: „Izraeliţii au fugit de teama molimei şi s-au aşezat în
podiş. Allah a grăit către ei: «Muriţi!» şi cu toţii au căzut fără suflare. Apoi în jurul
lor a fost ridicat un gard pentru a nu fi mâncaţi de animalele sălbatice. După
câteva secole, Iezechiel a trecut pe lângă acest loc. S-a oprit şi a cugetat adânc.
A fost întrebat: «Ţi-ar plăcea ca Allah să-i reînvie în timp ce tu îi priveşti?» El a
răspuns: «Da.» Şi i s-a poruncit să cheme acele oase la viaţă, să aibă din nou
carne pe ele, iar muşchii să se unească. Atunci le-a chemat în Numele lui Allah
şi toţi oamenii s-au ridicat şi l-au preamărit pe Allah cu vocea unuia singur.”
După spusele unor companioni, exista o cetate numită Dauardan, unde
oamenii fuseseră pedepsiţi printr-o molimă. Majoritatea locuitorilor fugiseră şi
poposiseră la marginea cetăţii. Dintre cei ce au rămas, cei mai mulţi au pierit,
însă au fost şi unii care au supravieţuit. Când molima a dispărut, toţi cei ce
fugiseră s-au reîntors în cetate. Atunci cei ce supravieţuiseră şi rămăseseră în
cetate au zis: „Aceşti oameni au fost mai hotărâţi decât noi. Dacă am fi făcut
acelaşi lucru, atunci am fi supravieţuit cu toţii. Totuşi, dacă se va coborî asupra
noastră din nou această molimă, vom fugi cu toţii.”
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În anul următor din nou s-a abătut molima asupra lor şi au fugit cu toţii.
Erau 30.000 de oameni şi şi-au aşezat tabăra în aceeaşi vale în care poposiseră
cu un an înainte, Valea Ufai. Un înger le-a strigat din adâncul văii şi un altul de
deasupra văii astfel: „Muriţi cu toţi.” Şi de îndată au căzut fără suflare.
După o perioadă destul de lungă, un profet, pe nume Iezechiel, a trecut pe
lângă acel loc. Când a văzut oasele, s-a oprit şi a cugetat adânc. Allah i-a revelat
apoi: „Vrei să vezi cum îi readuc din nou la viaţă?” El a spus: „Da.” I s-a cerut:
„Cheamă-i.” Şi el a zis: „O, oase! Allah vă porunceşte să vă adunaţi laolaltă.”
Oasele au început să zboare unele spre altele şi să se aşeze apoi, formând
scheletul complet. Allah i-a poruncit să zică: „O, oase! Allah vă porunceşte să
puneţi pe voi carne.” Şi ele au început să se acopere cu carne, sânge şi hainele
în care muriseră. I s-a poruncit să le spună: „O, trupuri! Allah vă porunceşte să
vă ridicaţi” şi în acel moment s-au ridicat.
Mujahid a relatat că atunci când au înviat, au spus: „Mărire Ţie, o, Allah!
Toată slava Ţie ţi se cuvine şi nu există nici o divinitate în afară de Tine.” Apoi
s-au reîntors la neamul lor, conştienţi că au fost morţi, şi au trăit până şi-au dat
sfârşitul din cauze naturale.
Imamul Ahmed, Bukhari şi Muslim au relatat că Omar a mers în Siria.
Când a ajuns la Sarg, comandantul armatei musulmane, Abu Ubaida, împreună
cu alte căpetenii l-au întâlnit şi l-au înştiinţat că o molimă a izbucnit în Siria. Omar
s-a sfătuit atunci cu companionii săi, însă nu ştia cu claritate ce anume să facă.
Atunci a venit Abdur-Rahman care fusese plecat şi a zis: „Cunosc câte ceva
despre această situaţie, fiindcă Profetul a spus: «Dacă o molimă izbucneşte
într-o ţară în care se întâmplă să fii sau să locuieşti şi tu, nu fugi de acolo de
teamă, iar de auzi că aceasta a izbucnit într-o ţară nu intra acolo.»”
Şi atunci Omar – Pacea fie asupra sa – s-a rugat la Allah şi apoi s-a întors.
Ibn Ishaq a spus: „Nu avem cunoştinţă despre perioada în care Iezechiel a
rămas printre izraeliţi şi nici nu ştim când a murit.”
După moartea sa, izraeliţii au uitat însă de legământul pe care-l
încheiaseră cu Allah şi s-au abătut de la calea cea dreaptă. Au străbătut
perioade de mari nelinişti şi greutăţi. Au început să slăvească un idol pe nume
Baal. Apoi Allah le-a trimis un profet pe nume Elia bin Ia-Sin bin Fineha bin
Eleazar bin Aaron bin Imran – Pacea fie asupra lor.
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Capitolul XIX

Istorisiri despre Elia şi Eliseu
– Pacea fie asupra lor –
Allah Preaputernicul a grăit în Surat As-Saffat, după povestea lui Moise şi
a lui Aaron:

﴾ Printre trimişi a fost şi Elia, ~ Care a zis către neamul său: „Vouă nu vă
este frică? ~ Îl chemaţi voi pe Baal şi-l părăsiţi voi pe Cel Mai Bun Creator? ~
Allah este Domnul vostru şi Domnul părinţilor voştri cei dintâi”. ~ Însă ei l-au
socotit pe el mincinos. Şi vor fi ei aduşi [la pedeapsă], ~ Afară de robii cei aleşi ai
lui Allah. ~ Şi am lăsat Noi pentru neamurile care au venit după el [această
binecuvântare]: ~ „Pace asupra lui Elia!” ~ Astfel îi răsplătim Noi pe cei care
împlinesc bine, ~ Iar el este dintre robii Noştri dreptcredincioşi. ﴿
[Coran 37:123-132]
Genealogiştii spun: „Numele său a fost Elia An-Naşabi, Ibn Ia-Sin bin
Fineha bin Eleazar bin Aaron.” Într-o altă relatare se spune că acesta era: Elia
bin Elazar bin Eleazar bin Aaron.
A fost trimis la neamul Baalbek, în partea de vest a Damascului. I-a
chemat pe oameni să urmeze calea lui Allah şi le-a interzis să-l mai slăvească pe
idolul numit Baal. De aceea a grăit Allah: „Îl chemaţi voi pe Baal şi-l părăsiţi voi
pe Cel Mai Bun Creator? ~ Allah este Domnul vostru şi Domnul părinţilor voştri
cei dintâi”.
Cu toate acestea, cei din neamul său l-au respins şi au încercat să-l ucidă.
Se spune că a fugit de ei şi s-a ascuns într-un alt loc. Ka’b bin Ahbar a relatat:
„Vreme de zece ani, Elia s-a ascuns de regele neamului său într-o peşteră, până
când acesta a fost nimicit, iar regatul său a fost cucerit de un alt rege. Elia a venit
apoi la acesta şi i-a prezentat religia Divină a islamului. Un grup numeros din
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neamul său a devenit credincios, însă toţi cei ce credeau au fost ucişi până la
ultimul din porunca regelui.”

Eliseu
În Surat Al-An’am, Allah l-a menţionat alături de alţi profeţi:

﴾ „Şi Ismail, Eliseu, Iona şi Lot - pe toţi i-am preaales Noi deasupra tuturor
lumilor [seminţiilor]!” ﴿
[Coran 6:86]
În Surat Sad se spune:

﴾ „Şi adu-ţi aminte de Ismail, de Eliseu, şi de Dhu-l-Kifl, căci toţi au fost
printre cei mai buni!” ﴿
[Coran 38:48]
Ibn Ishaq a spus că Qatada a relatat de la Hasan Basri că Eliseu a venit
după Elia – Pacea fie asupra lor. Şi, până la moarte, Eliseu i-a chemat pe cei din
neamul său să urmeze calea lui Allah, să urmeze Şari’a revelată lui Elia.
După moartea sa însă, nelegiuirile s-au înmulţit, răufăcătorii erau liberi
să-şi comită fărădelegile şi au început să-i domine pe oameni şi să-şi ucidă
profeţii şi reformatorii.
Renumitul istoric musulman Ibn Asakir a spus, referindu-se la
descendenţa lui Eliseu, că acesta era Eliseu bin Adi bin Şutlam bin Efraim bin
Iosif bin Iacob bin Isaac bin Avraam. Se spune că era vărul lui Elia. Se spune de
asemenea că şi el s-a ascuns alături de Elia în peşteră, temându-se de regele
din Baalbek. Când a ieşit din ascunzătoare, Eliseu a mers de asemenea
împreună cu Elia la neamul său, iar, după ce Elia a murit, Eliseu a preluat
misiunea sa şi a fost trimis de Allah ca profet la neamul său.
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Capitolul XX

Povestea lui Samuel
– Pacea fie asupra sa –
Allah Preaputernicul a spus:

﴾ N-ai văzut tu adunarea căpeteniilor fiilor lui Israel, când după [vremea lui]
Moise, i-au zis unuia dintre profeţii lor: “Alege-ne nouă un rege, ca să luptăm pe
calea lui Allah!”? Le-a zis el: “Şi dacă nu luptaţi, după ce vi s-a poruncit lupta?”
I-au răspuns: “Ce am avea ca să nu luptăm pentru Allah, când noi am fost
alungaţi din căminele noastre, de lângă copiii noştri?” Dar când le-a fost
poruncită lupta, ei au întors spatele, afară de puţini dintre ei. Însă Allah îi
cunoaşte bine pe cei nelegiuiţi! ﴿
[Coran 2:246]

﴾ Şi le-a zis profetul lor: “Allah vi l-a trimis vouă pe Talut ca rege!”. Au
răspuns ei: “Cum să cârmuiască el peste noi, când noi suntem mai vrednici de
domnie decât el? El nu a fost dăruit nici cu bogăţie din belşug”. Le-a zis: “Allah
l-a ales pe el peste voi şi l-a înzestrat cu prisos de învăţătură şi putere
trupească!” Iar Allah dă [din] stăpânirea Lui cui voieşte El, căci Allah este Cel cu
Har Nemărginit [şi] El este Atoateştiutor [Wasi’, ‘Alim]. ~ Şi profetul lor le-a zis:
"Un semn al stăpânirii sale este acela că va veni la voi cu chivotul în care se află
chezăşia liniştii trimise de Domnul vostru, laolaltă cu rămăşiţele lăsate de neamul
lui Moise şi de neamul lui Harun, purtat de îngeri. În aceasta este un semn
pentru voi, dacă sunteţi credincioşi!". ﴿
[Coran 2:247-248]

﴾ Şi când a purces Talut cu oştenii lui, a zis el: Iată, Allah voieşte să vă
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încerce cu un râu; acela care va bea nu va mai fi de partea mea, iar acela care
nu va gusta din el va fi de partea mea, afară de cei care vor lua o sorbitură cu
căuşul palmei lor. Ei însă au băut din el, afară de puţini dintre ei. După ce au
trecut, el şi cei ce crezură împreună cu el, au zis ei: "N-avem astăzi putere faţă
de Jalut şi de oştenii săi!" Dar au zis şi cei care erau convinşi că Îl vor întâlni pe
Allah: "De câte ori nu a învins o oştire mai puţin numeroasă o oştire mai mare, cu
voia lui Allah, căci Allah este cu cei statornici!". ﴿
[Coran 2:249]

﴾ Şi când au ieşit înaintea lui Jalut şi a oştenilor săi, au zis ei: "Doamne,
revarsă asupra noastră statornicie, întăreşte picioarele noastre şi ajută-ne pe noi
să înfrângem acest neam de necredincioşi!” ~ Şi i-au înfrânt cu îngăduinţa lui
Allah, şi Dawud l-a omorât pe Jalut, iar Allah i-a dăruit [lui Dawud] cârmuirea şi
înţelepciunea şi l-a învăţat ceea ce a voit El. Şi dacă Allah nu i-ar ţine pe oameni
în frâu, unul prin altul, pământul ar fi stricat. Dar Allah este darnic cu toate
lumile! ﴿
[Coran 2:250,251]
Mulţi exegeţi sunt de părere că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – l-a menţionat în acest verset pe Samuel. În alte versiuni se
sugerează că a fost Simion. S-a spus de asemenea şi că a fost Iosua, încă
această versiune nu pare a avea vreun temei, fiindcă, aşa cum imamul Ibn Jarir
a relatat în cartea sa de istorie, erau 460 de ani între moartea lui Iosua şi
Samuel.
Izraeliţii îşi înfruntaseră duşmanii de multe ori şi erau extenuaţi de război şi
înfrânţi de duşmanii lor puternici. Au fost astfel împrăştiaţi şi înrobiţi. Apoi Allah
l-a trimis pe profetul Samuel şi aceştia i-au cerut să-i elibereze de această grea
asuprire. I-au cerut să le numească un rege, sub comanda căruia să fie uniţi şi
să lupte împotriva duşmanilor. Samuel cunoştea însă slăbiciunea şi trecutul
neamului său şi atunci a spus: „Mă tem că atunci când va veni vremea să
mergeţi pe câmpul de luptă, aţi putea refuza.” El a zis: „Şi dacă nu luptaţi, după

390

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

ce vi s-a poruncit lupta?” Însă ei au răspuns: „Ce am avea ca să nu luptăm
pentru Allah, când noi am fost alungaţi din căminele noastre, de lângă copiii
noştri?” Am fost asupriţi şi înrobiţi, am fost separaţi de nevestele şi copiii noştri,
cum am putea aşadar să refuzăm să luptăm împotriva duşmanilor noştri?
Izraeliţii însă nu şi-au putut onora niciodată în trecut promisiunea şi au rupt
legământul încheiat cu Allah şi l-au rupt încă o dată atunci când au fost chemaţi
la luptă. „Dar când le-a fost poruncită lupta, ei au întors spatele, afară de puţini
dintre ei. Însă Allah îi cunoaşte bine pe cei nelegiuiţi!” Aşa cum este menţionat şi
în Coran, spre sfârşitul poveştii, numai câţiva au putut să traverseze râul alături
de regele lor şi au abandonat lupta.
Şi le-a zis profetul lor: “Allah vi l-a trimis vouă pe Talut ca rege!”. Th’alabi a
spus: „Numele său era Talut bin Chiş bin Abiel bin Zeror bin Becorat bin Afia bin
Unais bin Beniamin bin Iacob.” Aceeaşi descendenţă este menţionată de
asemenea şi în Biblie („Cartea întâi a regilor”, 9). Ikrima şi Suddi au spus: „A fost
sacagiu.”, iar Wahb bin Munabbih a spus: „A fost tăbăcar.”
Se pare însă că provenea din clasa de jos a societăţii şi acesta este
motivul pentru care izraeliţii au respins cârmuirea sa şi au spus: „Cum să
cârmuiască el peste noi, când noi suntem mai vrednici de domnie decât el? El nu
a fost dăruit nici cu bogăţie din belşug”. Se spune că Profeţia a fost pogorâtă în
seminţia lui Levi, în timp ce cârmuirea a fost dată seminţiei lui Iuda. Când au aflat
că regele lor era dintre urmaşii lui Beniamin, nu l-au acceptat ca rege al lor şi au
zis: „noi suntem mai vrednici de domnie decât el.” Stăpânirea ne aparţine, fiindcă
acesta este dreptul nostru. L-au acuzat şi că este sărac, nu are averi şi
proprietăţi măreţe.
Profetul Samuel le-a spus că alegerea unui rege dintr-un neam sau altul
nu depindea de ei, fiindcă Allah alege pe cine voieşte: „Allah l-a ales pe el peste
voi şi l-a înzestrat cu prisos de învăţătură şi putere trupească!” Talut avea o
personalitate impresionantă, ce nu îşi găsea egal printre izraeliţi.
Şi profetul lor le-a zis: „Un semn al stăpânirii sale este acela că va veni la
voi cu chivotul în care se află chezăşia liniştii trimise de Domnul vostru, laolaltă
cu rămăşiţele lăsate de neamul lui Moise şi de neamul lui Harun, purtat de îngeri.
În aceasta este un semn pentru voi, dacă sunteţi credincioşi!”.
În timpul războiului cu filistenii, izraeliţii au fost înfrânţi, iar Chivotul Sfânt
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pe care-l aduseseră pe câmpul de bătălie pentru a binecuvânta în favoarea lor
lupta a fost capturat de inamici. În aceste versete, Allah l-a făcut un semn al
suveranităţii regelui şi şi-a dat Făgăduinţa că din nou chivotul va fi în mâinile lor.
La ce se referă cuvântul „Sakina” (linişte) din versetul de mai înainte? Se
spune că era un bazin de aur în care erau spălate piepturile profeţilor. Într-o altă
versiune se spune că era un fel de vânt. Totuşi, în opinia mai multor învăţaţi era
un obiect de forma unei pisici, în care dacă izraeliţii suflau la mijlocul luptei,
deveneau siguri de victorie.
Chivotul (Tabut) (nt. este vorba despre chivotul în care Moise punea Tora
când pornea la luptă) a fost adus la ei de îngeri, iar aceştia (izraeliţii) i-au putut
vedea cu proprii lor ochi.
În Biblie se spune că atunci când filistenii au capturat chivotul şi l-au dus în
cetatea lor, l-au aşezat lângă idolul lor numit Dagon. În dimineaţa următoare însă
şi-au găsit idolul căzut cu faţa la pământ înaintea chivotului. L-au luat pe Dagon
şi l-au aşezat la locul său, însă în următoarea dimineaţă l-au găsit de asemenea
cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului. Când au văzut că acest lucru se
repetase, au ştiut că Allah, Domnul izraeliţilor, a făcut acest lucru. Şi s-au hotărât
atunci să mute chivotul din cetatea lor într-o altă cetate. Însă acolo aceştia au
fost pedepsiţi prin bube usturătoare în gâtul lor. Şi au continuat să mute chivotul
dintr-o cetate în alta până ce oamenii au început să intre în panică. În cele din
urmă, s-au decis să înapoieze chivotul izraeliţilor. Au făcut un car şi au luat două
vaci şi l-au trimis înapoi. (Biblie, „Cartea întâi a regilor”, 4,5) Se spune că acel car
a fost tras de îngeri şi izraeliţii au venit şi i-au văzut, aşa cum ne-a înştiinţat
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască.
Este evident din versetul de mai înainte că însuşi îngerii au fost cei ce au
tras carul.
„Şi când a purces Talut cu oştenii lui, a zis el: Iată, Allah voieşte să vă
încerce cu un râu; acela care va bea nu va mai fi de partea mea, iar acela care
nu va gusta din el va fi de partea mea, afară de cei care vor lua o sorbitură cu
căuşul palmei lor.”
Ibn Abbas şi mulţi alţi învăţaţi au spus că acesta era râul Iordanului. Când
au ajuns la râu, Talut (nt. numele său biblic este Saul) a zis către armata sa:
„Allah vă va supune la o încercare aici. Cel ce bea apă din acest râu nu va
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participa alături de mine la luptă. Mă vor însoţi numai cei ce nu vor bea din acest
râu sau vor lua numai o înghiţitură.” Cu toate acestea, cu toţii nu s-au supus
poruncii lui Allah şi au băut până s-au săturat. „Ei însă au băut din el, afară de
puţini dintre ei.”
Imamul Bukhari a relatat că Al-Bara bin Azib a spus: „Noi, companionii
Profetului, vorbeam despre faptul că numărul celor ce au participat la bătălia de
la Badr este acelaşi cu cel ce au participat alături de Talut la traversarea râului.
Cei ce l-au traversat nu erau mai mulţi de trei sute şi ceva de oameni.”
Allah a grăit: «După ce au trecut, el şi cei ce crezură împreună cu el, au
zis ei: "N-avem astăzi putere faţă de Jalut şi de oştenii săi!"» Când izraeliţii au
văzut numărul mare al duşmanilor lor în comparaţie cu numărul lor mic au intrat
în panică, s-au înspăimântat şi erau siguri că vor fi înfrânţi. Cu toate acestea, cei
ce credeau în Făgăduinţa şi Puterea lui Allah au spus: „De câte ori nu a învins o
oştire mai puţin numeroasă o oştire mai mare, cu voia lui Allah, căci Allah este cu
cei statornici!”.
Şi când au ieşit înaintea lui Jalut şi a oştenilor săi, au zis ei: "Doamne,
revarsă asupra noastră statornicie, întăreşte picioarele noastre şi ajută-ne pe noi
să înfrângem acest neam de necredincioşi!” Când s-au văzut faţă în faţă cu
duşmanul, cei ce erau credincioşi şi l-au însoţit pe profet în lupta împotriva
duşmanilor s-au rugat la Allah, cerând ajutorul Divin. I-au cerut să pogoare
asupra lor hotărâre şi să-i ajute să îşi învingă inamicul. „Şi i-au înfrânt cu
îngăduinţa lui Allah”, în ciuda numărului copleşitor al duşmanului şi a dotărilor
armate superioare.

﴾ „...şi Dawud l-a omorât pe Jalut, iar Allah i-a dăruit [lui Dawud] cârmuirea
şi înţelepciunea şi l-a învăţat ceea ce a voit El. Şi dacă Allah nu i-ar ţine pe
oameni în frâu, unul prin altul, pământul ar fi stricat. Dar Allah este darnic cu
toate lumile!” ﴿
[Coran 2:250,251]
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Capitolul XXI

Povestea lui David
– Pacea fie asupra sa –
După spusele genealogiştilor, numele său este David bin Iesei bin Auiid
bin Abir bin Salmun bin Nahşun bin Aminadab bin Iram bin Hasrun bin Fars bin
Iuda bin Iacob bin Isaac bin Avraam.
Ibn Ishaq a relatat de la Wahb bin Munabbih următoarele: „David era un
bărbat cu trăsături alese, mic de statură, cu ochi albaştri şi roşcovan.”
După ce l-a ucis pe Goliat (n.t. în Coran numele său este Jalut), David a
devenit deodată erou şi era foarte iubit de izraeliţi. Aceştia doreau să-l vadă rege
al lor. După ce Allah i-a oferit lui David regatul izraeliţilor, a fost pentru prima dată
când Profeţia şi domnia s-au unit ca într-o singură familie. David a devenit rege,
precum şi profet.
Allah a grăit:

﴾ Şi i-au înfrânt cu îngăduinţa lui Allah, şi Dawud l-a omorât pe Jalut, iar
Allah i-a dăruit [lui Dawud] cârmuirea şi înţelepciunea şi l-a învăţat ceea ce a voit
El. Şi dacă Allah nu i-ar ţine pe oameni în frâu, unul prin altul, pământul ar fi
stricat. Dar Allah este darnic cu toate lumile! ﴿
[Coran 2:251]
Ibn Jarir a spus: „Goliat l-a provocat pe Talut (Saul) să se arate şi să lupte
şi a zis: «Vei veni tu la mine sau să vin eu la tine?» Nimeni nu a avut curaj să
accepte provocarea. Atunci Saul a anunţat că aceluia ce-l va ucide pe Goliat i-o
va da pe fiica sa de soţie. David a venit, a acceptat provocarea şi l-a ucis pe
Goliat.
Wahb bin Munabbih a spus: „Oamenii au iubit curajul lui David şi atunci
l-au abdicat de la tron pe Saul şi l-au numit pe David rege al lor. Se spune de
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asemenea că David a fost numit rege prin porunca lui Samuel. Cu toate acestea,
după spusele lui Ibn Jarir, cei mai mulţi învăţaţi sunt de părere că David a venit la
domnie după ce Saul a fost ucis.”
Allah a grăit:

﴾ Şi Noi i-am dat lui David îndurare din partea Noastră. “O, voi munţi,
aduceţi mărire, repetând împreună cu el, şi voi păsări [asemenea]!” Şi am muiat
Noi fierul pentru el, ~ [Zicându-i lui:] “Fă cămăşi de zale şi îmbină bine verigile! Şi
săvârşiţi lucruri bune [tu şi neamul tău]! Eu sunt Veghetor [Basir] la ceea ce faceţi
voi!” ﴿
[Coran 34:10,11]
În Surat Al-Anbiia se spune:

﴾ „Noi l-am învăţat pe Solomon să o înţeleagă şi fiecăruia i-am dat putere
de judecată şi ştiinţă. Şi i-am supus lui David munţii şi păsările, ca să aducă
laudă. Şi Noi le-am făcut. ~ Noi l-am învăţat meşteşugul cămăşilor din zale,
pentru ca să vă apere de asprimea voastră. Şi oare sunteţi voi mulţumitori” ﴿
[Coran 21:79,80]
Allah a „muiat” fierul pentru el, fie în mod miraculos în mâna sa, fie i-a
dăruit ştiinţă de a-l înmuia. Allah l-a învăţat de asemenea ştiinţa de a face armuri
din fier care să poată fi purtate în război şi care să-i protejeze de atacurilor
inamice.
Hasan Basri şi Qatada au spus: „Allah a muiat fierul în mâna lui David
pentru ca el să nu aibă nevoie de foc sau ciocan pentru a face armură. El a fost
primul care a ştiut iscusinţa de a face armuri din fier.”
Într-un Hadis s-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: «Cea mai bună hrană pe care un om o poate mânca este cea

395

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

muncită de el, iar profetul lui Allah, David, a mâncat din ceea ce a trudit.»
Allah a spus:

﴾ „... şi adu-ţi aminte de robul Nostru David, cel cu putere [în adorare şi
credinţă], cel care a arătat căinţă! ~ Noi am supus munţii să slăvească [pe Allah]
împreună cu el, seara şi dimineaţa! ~ Şi păsările cele adunate! Toate se vor
întoarce spre El! ~ Şi Noi am întărit stăpânirea lui şi i-am dat lui înţelepciunea şi
judecata sănătoasă în vorbire!” ﴿
[Coran 38:17-20]
Ibn Abbas şi Mujahid au spus: „Când spunem „cel cu putere” ne referim la
putere în devoţiune şi înfăptuirea faptelor bune.”
Muslim şi Bukhari au spus: „Cea mai bună rugăciune înălţată la Allah este
rugăciunea lui David, iar postul cel mai bun pentru Allah este postul lui David;
dormea în prima jumătate (a nopţii), după care o treime a nopţii stătea treaz şi se
ruga, şi apoi dormea restul nopţii. O zi postea şi o zi mânca şi ori de câte ori îşi
întâlnea inamicul, nu dădea niciodată înapoi.”
„Noi am supus munţii să slăvească [pe Allah] împreună cu el, seara şi
dimineaţa!” Ibn Abbas, Mujahid şi alţii au spus: „Allah i-a dăruit lui David o voce
minunată, de câte ori recita din Carte, păsările se opreau în aer, imitându-l şi
preamărind numele lui Allah împreună cu el. Munţii de asemenea i se alăturau în
slava şi preamărirea adusă lui Allah, în fiecare dimineaţă şi seară.”
Auza’i a spus: „Abdullah bin Amir mi-a spus: «Lui David i-a fost dăruită o
voce atât de minunată aşa cum nu-i mai fusese dăruită nimănui. Fiecare pasăre
şi fiecare animal sălbatic i se alăturau.»”
Imamul Ahmed a relatat preluând de la A’işa că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a auzit vocea lui Abu Musa Al-Aş’ari în timp ce
recita şi a spus: „Lui Abu Musa i-a fost dăruită o parte din dulceaţa (vocii) lui
David.”
David a fost de asemenea binecuvântat cu recitarea cărţii trimise lui, Zabur
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(Psalmii). Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Recitarea a fost făcută uşoară pentru
David; cerea să fie înşeuat calul său, apoi începea recitarea şi termina mai
înainte ca acesta să fie înşeuat. Şi David nu mânca decât din ceea ce câştiga
prin truda sa.”
Imamul Bukhari a relatat acest Hadis în cartea sa.
Allah a pogorât asupra lui David Cartea numită Zabur, adică Psalmii.
Timpul necesar pentru recitarea din Zabur era acelaşi cu cel necesar pentru
înşeuarea unui cal. Era o recitare plină de înţeles care i-a fost acordată de Allah.
Allah a grăit:

﴾ „...şi i-am dat Noi lui David psalmii.” ﴿
Coran [4:163] şi [17:55]
Zabur (Psalmii) era cartea revelată lui David ca profet şi potrivit unui Hadis
relatat de imamul Ahmed a fost revelată în luna Ramadan. Conţinea sfaturi şi
înţelepciune pentru cei din neamul său.
Allah a grăit: „Şi Noi am întărit stăpânirea lui şi i-am dat lui înţelepciunea şi
judecata sănătoasă în vorbire!” [Coran 38:20], adică Allah i-a dăruit un regat
măreţ, multă înţelepciune şi putere.
Ibn Jarir a relatat de la Ibn Abbas următoarele: „Doi bărbaţi au venit la
David cu o plângere în legătură cu o vacă. Unul dintre ei susţinea că cel de-al
doilea a pus stăpânire pe vaca sa cu forţa. Însă cel acuzat a negat acest lucru.
Atunci David a amânat acest caz până la vremea nopţii. Noaptea, Allah i-a
revelat să-l ucidă pe reclamat. Când s-a făcut dimineaţă, David i-a spus: «Allah
mi-a revelat că trebuie să te ucid, aşa că am să te omor fără nici o îndoială.
Acum spune-mi adevărul despre ceea ce ai susţinut!» El a răspuns: «Pe Allah, o,
Mesager al lui Allah, adevăr am grăit, însă l-am ucis pe tatăl lui mai înainte de
ea.» David atunci a poruncit să fie ucis. După această întâmplare, puterea lui
David era foarte recunoscută printre izraeliţi şi aceştia s-au supus în întregime.
Ibn Abbas a spus că l-a acest lucru se referă versetul „Şi Noi am întărit
stăpânirea lui”, iar „i-am dat lui înţelepciunea” se referă la Profeţie. ”
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Allah a grăit:

﴾ Oare a ajuns până la tine vestea celor care se certau şi care s-au căţărat
pe zidul templului? ~ Când au intrat la David şi el s-a speriat de ei au zis ei: “Nu-ţi
fie frică! Noi suntem doi care ne certăm; unul dintre noi a fost nedrept cu celălalt.
Deci judecă între noi cu dreptate şi nu fi cu strâmbătate şi călăuzeşte-ne pe noi
pe calea cea dreaptă! ~ Acesta este fratele meu. El are nouăzeci şi nouă de oi,
iar eu am o singură oaie. Şi mi-a zis el: “Dă-mi-o în grija mea!” Şi m-a biruit el cu
vorba”. ﴿
[Coran 38:21-23]

﴾ A zis [David]: “El a fost nedrept cu tine, dacă ţi-a cerut să împreuni oaia
ta cu oile lui. Şi mulţi dintre cei care se asociază îşi încalcă unii altora drepturile,
afară de aceia care cred şi împlinesc fapte bune - dar cât de puţini sunt ei!” Şi
David a socotit că Noi îl punem la încercare şi s-a rugat de iertare Domnului său
şi a căzut, prosternându-se, şi s-a căit. ~ Şi i-am iertat Noi aceasta şi el a avut
parte de loc apropiat la Noi şi de frumoasă întoarcere. ﴿
[Coran 38:24,25]
Mulţi exegeţi au menţionat în acest sens unele istorisiri dintre care cele
mai multe sunt preluate din Vechiul Testament. Noi nu dorim să le menţionăm
aici, de vreme ce relatările menţionate mai înainte sunt suficiente în acest scop.
În continuare, în Surat Sad, din Coran se spune:

﴾ „O, David! Noi te-am făcut pe tine urmaş pe pământ. Deci judecă între
oameni cu adevăr şi nu urma poftei care te abate de la calea lui Allah!” Aceia
care se abat de la calea lui Allah vor avea parte de osândă aspră, pentru că au
uitat de Ziua Socotirii.” ﴿
[Coran 38:26]
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Allah le-a poruncit să fie drepţi, să urmeze Adevărul revelat de El, şi nu
genul de adevăr bazat pe obiceiuri şi opinii personale. Cei ce urmează o altă cale
decât aceasta vor suporta aspre consecinţe. David, ca profet al lui Allah, ca
persoană credincioasă, cu frică de Allah, a fost un model demn de urmat pentru
justiţie.
Allah a grăit:

﴾ „Lucraţi, voi neam al lui David, [după legea lui Allah], pentru a-I aduce
mulţumire!” Dar puţini dintre robii Mei sunt mulţumitori.” ﴿
[Coran 34:13]

Moartea lui David
Am menţionat mai înainte că atunci când Allah l-a creat pe Adam, a luat
din coasta sa toţi urmaşii lui şi printre aceştia erau şi profeţi ce se distingeau clar
de ceilalţi. Adam a văzut printre ei unul care avea o strălucire aparte şi a întrebat:
„O, Stăpân al meu! Cine este acesta?” Allah a grăit: „El este fiul tău, David.”
Adam a întrebat: „Care este vârsta lui?” A răspuns: „Şaizeci de ani!” Atunci Adam
a spus: „Stăpân al meu! Măreşte-i vârsta!”, însă Allah a grăit: „Nu, în afară de
cazul în care aş lua din vârsta ta şi i-aş mări astfel lui vârsta.” Viaţa pe pământ a
lui Adam era de o mie de ani, aşa că i-a dat patruzeci de ani din viaţa sa. Când
traiul pe pământ al lui Adam era pe sfârşite, îngerul morţi s-a apropiat de el.
Adam a întrebat: „Nu au mai rămas încă patruzeci de ani din vârsta mea?” Adam
uitase că-i dăruise fiului său David ani din viaţa sa. Atunci Allah în Îndurarea Sa
i-a dăruit lui Adam vârsta iniţială, de o mie de ani, şi lui David o sută de ani.
Acestea au fost relatate de imamul Ahmed, Tirmidhi, Ibn Khuzaima şi Ibn
Hibban.
Ibn Jarir a spus: „În Biblie se spune că David a trăit şaptezeci şi şapte de
ani. Însă acest lucru este greşit şi contrazice ceea ce se relatează în Hadis. Se
spune de asemenea că David a fost rege timp de patruzeci de ani şi acest lucru
îl putem accepta, fiindcă nu găsim Hadisuri care să contrazică acest lucru.”
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În ceea ce priveşte moartea sa, imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira
că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „David avea
mare grijă de familia sa. Când pleca, încuia uşa şi nimeni nu putea intra în casă
până când se întorcea. Într-o zi a plecat şi a încuiat uşa. Deodată soţia sa a
văzut un bărbat în mijlocul casei şi atunci a zis către ceilalţi membri ai familiei
care se găseau acasă: «Cum a intrat acest bărbat în casă de vreme ce uşa este
încuiată? Pe Allah, David se va simţi ruşinat (când va afla acestea).» Când David
s-a întors, l-a văzut pe bărbatul ce stătea în mijlocul casei şi l-a întrebat: «Cine
eşti?» El a răspuns: «Sunt cel ce nu se teme de nici un rege, cel ce nu poate fi
îngrădit de nici o barieră.» David a spus: «Atunci nu poţi fii decât îngerul morţii,
aşa că eşti binevenit să împlineşti Porunca lui Allah.» Atunci îngerul i-a scos
sufletul. Când a fost spălat şi învelit în giulgiu, soarele s-a ivit strălucitor. Atunci
Solomon le-a spus păsărilor: «Faceţi-i umbră lui David!» Şi când au făcut acest
lucru, s-a întunecat. Solomon le-a poruncit din nou păsărilor: «Strângeţi-vă o
aripă».”
Abu Huraira a spus: „Profetul ne-a arătat cu mâna sa cum şi-au strâns
păsările aripile.” Acest Hadis este relatat numai de imamul Ahmed.
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Povestea lui Solomon
– Pacea fie asupra sa –
Imamul Asakir a spus: „Numele său este Solomon bin David bin Iesei bin
Auiid bin Abir bin Salmun bin Nahşun bin Aminadab bin Iram bin Hasrun bin Fars
bin Iuda bin Iacob bin Isaac bin Avraam.”
Allah a grăit:

﴾ Şi Solomon l-a moştenit pe David şi a zis: “O, voi oameni! Noi am fost
învăţaţi graiul păsărilor şi ni s-a dat nouă din toate lucrurile. Acesta este harul cel
limpede!” ﴿
[Coran 27:16]
Solomon l-a moştenit pe David în Profeţie şi stăpânire. Nu este acel gen
de moştenire pe care-l înţelegem de obicei, fiindcă David avea şi alţi fii, aşadar
nu era singurul care moştenea averea şi proprietăţile părinteşti. Companionii au
relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Noi nu
lăsăm moştenire, ceea ce a rămas în urmă este milostenie.” Într-o altă versiune,
a spus: „Noi, profeţii, nu lăsăm moştenire.”
Ceea ce profeţii lasă în urmă după moartea lor nu este împărţit ca
moştenire, ci este milostenie ce este împărţită celor săraci şi nevoiaşi.
Solomon a spus: „O, voi oameni! Noi am fost învăţaţi graiul păsărilor...”.
Acest verset ne dezvăluie că Solomon înţelegea limbajul tuturor păsărilor şi le
putea grăi în acelaşi fel.
„...şi ni s-a dat nouă din toate lucrurile.” Allah i-a dăruit lui Solomon din
fiecare lucru de care avea nevoie pentru a stăpâni ca un drept conducător, mai
mult decât dăruise altor regi sau conducători mai înainte sau după el. I s-au
dăruit armate numeroase, djinni, păsări, animale sălbatice, înţelepciunea şi
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ştiinţa altor lucruri şi abilitatea de a înţelege celelalte făpturi fără grai. Allah a
numărat acest lucru printre binele acordat lui Solomon.
Allah a grăit:

﴾ Şi au fost adunate la Solomon oştile sale de djinni, de oameni şi de
păsări şi au fost ele aranjate în cete. ~ Şi când au sosit ele din Valea Furnicilor, a
zis o furnică: “O, voi furnicilor! Intraţi în casele voastre, ca să nu vă strivească
Solomon şi oştile sale, fără ca ei să-şi dea seama!” ~ El a surâs, veselindu-se de
vorbele ei, şi a zis: "Doamne, îngăduie-mi mie să-Ţi mulţumesc pentru harul pe
care l-ai revărsat asupra mea şi asupra părinţilor mei şi să săvârşesc fapte bune
de care Tu să fii mulţumit şi ajută-mă pe mine să fiu - prin îndurarea Ta - printre
robii Tăi cei evlavioşi!” ﴿
[Coran 27:17-19]
Într-o zi Solomon a strâns toate oştile sale de oameni, djinni, păsări şi apoi
a mărşăluit cu ele, până a ajuns într-o vale. O furnică l-a văzut apropiindu-se şi
atunci a strigat şi le-a avertizat şi pe celelalte furnici să se dea la o parte din
calea sa, să nu fie strivite în picioare de oştile lui Solomon. „O, voi furnicilor!
Intraţi în casele voastre, ca să nu vă strivească Solomon şi oştile sale, fără ca ei
să-şi dea seama!”
Solomon a auzit furnica şi a înţeles ce spusese celorlalte furnici. A surâs
când a auzit ceea ce ceilalţi nu puteau să audă. Este important să enumerăm aici
una dintre credinţele predominante printre cei neştiutori care credeau că,
înaintea lui Solomon, animalele vorbeau şi se adresau oamenilor, până când
Solomon a venit şi a încheiat un legământ cu ele, anume să nu mai vorbească cu
ei niciodată. Aceasta este o atitudine ignorantă de vreme ce se fac astfel de
presupuneri. Dacă ar fi adevărat, nu ar fi fost nici un privilegiu pentru Solomon să
vorbească animalelor. De aceea, Solomon s-a rugat la Allah, cerând ca
Îndurarea Sa în ceea ce-l priveşte să se pogoare prin favorurile Sale asupra lui.
Şi acest lucru este numai pentru că Allah l-a ales pe el dintre toţi ceilalţi oameni.
Solomon a recunoscut îndurarea lui Allah asupra lui, dar şi asupra părinţilor lui.
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Pupăza şi regina Bilqis
Allah a grăit:

﴾ Apoi a cercetat el păsările şi a zis: “De ce nu văd eu pupăza? O fi ea
dintre cei care sunt absenţi? ~ O voi chinui cu aspră caznă sau o voi înjunghia!
Doar dacă îmi va aduce ea dovadă desluşită!” ~ Dar ea nu a rămas [absentă]
prea mult şi [s-a ivit], zicând: “Eu am aflat ceea ce tu nu ştii! Îţi aduc din Saba' o
veste sigură: ~ Eu am aflat o femeie care împărăţeşte peste ei. Şi i s-au dat ei
din toate lucrurile. Şi are ea un tron minunat. ﴿
[Coran 27:20-23]

﴾ Am aflat-o prosternându-se împreună cu neamul ei dinaintea Soarelui, în
loc de Allah. Şeitan le-a împodobit faptele lor şi i-a abătut pe ei de la cale şi nu
sunt ei bine călăuziţi! ~ Oare nu voiesc ei să se prosterneze lui Allah care face să
iasă la iveală cele ascunse în ceruri şi pre pământ şi care ştie atât ceea ce ţin ei
ascuns cât şi ceea ce mărturisesc ei?” ~ Allah! Nu există altă divinitate în afară
de El, Stăpânul Tronului minunat!” ~ A zis: “Vom vedea, dacă tu spui adevărul ori
de eşti dintre cei care mint. ~ Du-te cu acest răvaş de la mine şi aruncă-l înaintea
lor. Apoi stai departe de ei şi vezi ce vor trimite ca răspuns!” ﴿
[Coran 27:24-28]

﴾ A zis: O, voi înalţi dregători! A fost aruncat dinaintea mea un răvaş
vrednic de respect. ~ El vine de la Solomon şi este: “În numele lui Allah Cel
Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim]. ~ Nu fiţi semeţi cu mine, ci veniţi la
mine cu supunere!” ~ A zis ea: "O, voi înalţi dregători! Sfătuiţi-mă în această
privinţă căci eu nu hotărăsc în nici o treabă fără ca voi să fiţi de faţă [pentru a mă
sfătui]!” ~ Au zis ei: “Noi avem putere şi avem tărie mare, însă porunca este la
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tine, aşa că vezi ce porunceşti!” ﴿
[Coran 27:29:33]

﴾ Ea a zis: “Când regii intră într-o cetate, ei o strică şi pe cei mai puternici
dintre locuitorii ei îi fac umili. Astfel fac ei [de obicei]; ~ Eu voi să le trimit lor un
dar şi voi aştepta să văd cu ce se întorc solii!” ~ Când a venit [solia] la Solomon,
a zis el: “Voiţi voi să-mi sporiţi averea, când ceea ce mi-a dat mie Allah este mai
bun decât ceea ce v-a dat vouă?! Aşadar bucuraţi-vă voi de darul vostru! ~
Întoarce-te [conducător al soliei] la ei! Şi vom veni noi cu oştiri asupra lor, cărora
nu le vor putea sta împotrivă! Şi-i vom alunga noi de acolo umiliţi şi vor fi ei
ruşinaţi!” ﴿
[Coran 27:34-37]
În aceste versete, Allah a pomenit povestea pupezei care nu a fost
prezentă în oaste. Fiecare specie de păsări din oastea lui Solomon avea
căpetenia ei şi aceasta trebuia să vină la el şi să-i raporteze zilnic problemele
ivite. Aceasta este o procedură obişnuită printre cârmuitori. Datoria pupezei,
după spusele lui Ibn Abbas şi a altora, era de a găsi o sursă de apă, de vreme ce
erau într-o călătorie în deşert. Pupăza are capacitatea de a afla apa ce se află
sub pământ. De îndată ce descoperea izvorul, oastea putea să sape pământul şi
să scoată apa. Solomon i-a poruncit să se prezinte înaintea sa, însă a descoperit
că pupăza lipseşte. Atunci Solomon a zis: „De ce nu văd eu pupăza? O fi ea
dintre cei care sunt absenţi? ~ O voi chinui cu aspră caznă sau o voi înjunghia!
Doar dacă îmi va aduce ea dovadă desluşită!” Solomon a ameninţat atunci că o
va pedepsi cu asprime sau o va înjunghia de nu va veni cu argument convingător
care să dovedească motivul absenţei sale.
Cu toate acestea, după puţin timp, s-a ivit şi pupăza înaintea lui Solomon
şi i-a zis: „Eu am aflat ceea ce tu nu ştii! Îţi aduc din Saba' o veste sigură: ~ Eu
am aflat o femeie care împărăţeşte peste ei. Şi i s-au dat ei din toate lucrurile. Şi
are ea un tron minunat.” Pupăza i-a vorbit lui Solomon despre regatul din Saba
care avea în stăpânire ţinutul Yemenului. În vremea lui Solomon, regatul acela
fusese moştenit de o femeie din familia regală, fiindcă aceştia nu avuseseră un
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moştenitor bărbat care să preia tronul.
Imamul Bukhari a relatat de la Abu Bakra că, atunci când a aflat că
persanii au numit o femeie drept regină a lor, Profetul - Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască - a spus: „Nici un neam nu va înflori de va avea o femeie
conducător.”
„Şi i s-au dat ei din toate lucrurile. Şi are ea un tron minunat...”
„...din toate lucrurile” înseamnă ceea ce în mod normal regii stăpânesc în
calitate de cârmuitori şi ceea ce se află în jurisdicţia lor; „...un tron minunat”
înseamnă că tronul ei era împodobit cu tot felul de perle şi pietre preţioase şi era
făcut din aur.
Pupăza i-a povestit însă că aceşti oameni, deşi, în Îndurarea Sa, Allah îi
binecuvântase cu bunătăţi nenumărate, nu-L slăveau pe El şi nu-I erau Lui
recunoscători. Aceştia venerau Soarele ce a fost creat de Allah ca o îndurare
pentru ei. Satana îi îndepărtase de calea cea dreaptă, de calea lui Allah, Cel ce a
creat universul şi Cel ce este prea-bine conştient chiar şi de cea mai mică făptură
a acestui univers. Allah este Cel ce este demn de slăvirea lor, fiindcă El este
Stăpânul Tronului Divin.
După ce Solomon a ascultat vorbele pupezei, a trimis o scrisoare reginei
din Saba, chemând-o la calea lui Allah, să-L slăvească şi să se supună numai lui
Allah Unicul şi de asemenea să unească regatul ei cu regatul lui. „...Nu fiţi semeţi
cu mine, ci veniţi la mine cu supunere!”
Pupăza i-a adus scrisoarea, iar regina, după ce a citit-o, şi-a chemat toţi
dregătorii să se sfătuiască în legătură cu conţinutul acesteia. Le-a spus: „O, voi
înalţi dregători! A fost aruncat dinaintea mea un răvaş vrednic de respect. ~ El
vine de la Solomon şi este: “În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător [ArRahman, Ar-Rahim]. ~ Nu fiţi semeţi cu mine, ci veniţi la mine cu supunere!”
Le-a cerut apoi să o sfătuiască cu privire la această problemă şi a spus:
„O, voi înalţi dregători! Sfătuiţi-mă în această privinţă căci eu nu hotărăsc în nici o
treabă fără ca voi să fiţi de faţă [pentru a mă sfătui]!”
Dregătorii ei i-au spus: „De vei porunci să luptăm împotriva lor, noi ne
supunem poruncii tale cu toată forţa şi tăria regatului. Noi lăsăm însă această
problemă în mâinile tale şi ne vom supune la ceea ce vei hotărî.”
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Au zis ei: “Noi avem putere şi avem tărie mare, însă porunca este la tine,
aşa că vezi ce porunceşti!”
Regina era destul de inteligentă pentru a-şi da seama de situaţia creată.
Se pare că avea idee despre puterea lui Solomon şi ştia că aceasta nu este o
simplă ameninţare. A zis ea: „Când regii intră într-o cetate, ei o strică şi pe cei
mai puternici dintre locuitorii ei îi fac umili. Astfel fac ei [de obicei]” Le-a spus că
de Solomon le va cuceri regatul, atunci ei vor fi cei mai înjosiţi şi mai umiliţi dintre
oameni. Şi a mai spus: „Eu voi să le trimit lor un dar şi voi aştepta să văd cu ce
se întorc solii!” Dorea astfel să-l cumpere şi să-i îndrepte atenţia în altă parte
decât asupra ei sau a regatului ei, trimiţându-i daruri şi stabilind astfel o legătură
de prietenie. Însă nu a ştiut că Solomon era un profet ce nu putea să ajungă la
un compromis cu cei ce nu cred şi îi fac asociaţi lui Allah.

﴾ Când a venit [solia] la Solomon, a zis el: “Voiţi voi să-mi sporiţi averea,
când ceea ce mi-a dat mie Allah este mai bun decât ceea ce v-a dat vouă?!
Aşadar bucuraţi-vă voi de darul vostru!” ﴿
A poruncit solului: „Întoarce-te [conducător al soliei] la ei!” şi i-a ameninţat
că va trimite asupra lor o armată uriaşă căreia nu vor putea să-i opună
rezistenţă: „Şi vom veni noi cu oştiri asupra lor, cărora nu le vor putea sta
împotrivă! Şi-i vom alunga noi de acolo umiliţi şi vor fi ei ruşinaţi!”
Când solul s-a întors cu această ameninţare, regina nu a găsit altă soluţie
decât să se predea lui Solomon. Şi cu toţii s-au supus lui şi au mers împreună cu
regina să-l întâlnească pe Solomon. Când a primit vestea că vor veni la el,
Solomon s-a adresat astfel djinnilor ce se aflau alături de el:

﴾ A zis el: “O, voi înalţi dregători! Cine îmi va aduce mie tronul ei, înainte
ca ei să vină la mine supuşi?” ~ A zis un dregător dintre djinni: “Eu ţi-l voi aduce
mai înainte ca tu să te ridici de pe locul tău, căci eu sunt în stare de aceasta şi
sunt vrednic de încredere!” ~ A zis unul care avea ştiinţă de Carte: “Eu ţi-l voi
aduce înainte ca tu să clipeşti din ochi!”. Şi când a văzut [Solomon tronul] stând
dinaintea lui, a zis el: “Aceasta este prin graţia Domnului meu, ca să mă încerce
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dacă eu sunt mulţumitor sau sunt nemulţumitor. Însă acela care este mulţumitor
este mulţumitor pentru sine însuşi, cât despre acela care este nemulţumitor,
Domnul meu Îşi este Deajuns pentru Sine şi El este Înstărit [şi] Mărinimos
[Ghaniy, Karim]. ~ Şi a [mai] zis el: “Faceţi tronul ei de nerecunoscut [pentru ea],
pentru ca să vedem dacă ea este călăuzită sau dacă ea este dintre aceia care nu
sunt călăuziţi!” ﴿
[Coran 27:38-41]

﴾ Şi când a venit ea, i s-a zis: “Aşa este tronul tău?” Iar ea a răspuns:
“Parcă ar fi el...” “Şi nouă ni se dăduse ştiinţa înaintea ei şi eram noi deja supuşi”.
~ Însă pe ea o abătuse ceea ce ea adora în locul lui Allah şi era ea dintr-un
neam de necredincioşi. ~ I s-a zis ei: “Intră în palat!” Şi când l-a văzut ea, l-a
socotit a fi o mare adâncă şi [şi-a ridicat poalele], descoperindu-şi pulpele.
Atunci, [Solomon] a zis: “Este un palat pardosit cu cristal”. A zis ea: “Doamne, eu
sunt nedreaptă faţă de mine însămi! Eu mă supun împreună cu Solomon lui
Allah, Stăpânul Lumilor!” ﴿
[Coran 27:42-44]
Solomon i-a întrebat pe djinni cine poate să aducă tronul lui Bilqis mai
înainte ca ea să ajungă cu neamul ei şi atunci un djinn viteaz a venit şi a zis: „Eu
ţi-l voi aduce mai înainte ca tu să te ridici de pe locul tău”, adică mai înainte de a
încheia tu această întrunire. În fiecare zi Solomon şedea de dimineaţa până la
prânz pentru a rezolva problemele importante ale regatului său. A spus că era
vrednic de încredere să aducă tronul: „...căci eu sunt în stare de aceasta şi sunt
vrednic de încredere!”
Însă unul dintre credincioşii djinni ce se afla la curtea sa şi despre care se
spune că ştia Prea-măreţele Nume ale lui Allah a zis către Solomon: „Eu ţi-l voi
aduce înainte ca tu să clipeşti din ochi!”.
Şi cât ai clipi, Solomon a văzut tronul reginei Bilqis înaintea sa, cu toate că
era o distanţă mare între Yemen şi Ierusalim. Atunci a zis: „Aceasta este prin
graţia Domnului meu, ca să mă încerce dacă eu sunt mulţumitor sau sunt
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nemulţumitor. Însă acela care este mulţumitor este mulţumitor pentru sine însuşi,
cât despre acela care este nemulţumitor, Domnul meu Îşi este Deajuns pentru
Sine şi El este Înstărit [şi] Mărinimos [Ghaniy, Karim].”
Atunci Solomon a cerut ca ornamentele ce împodobeau tronul să fie
schimbate ca să vadă dacă regina îl recunoaşte sau nu. „Faceţi tronul ei de
nerecunoscut [pentru ea], pentru ca să vedem dacă ea este călăuzită sau dacă
ea este dintre aceia care nu sunt călăuziţi!” Atunci când a venit, a fost întrebată:
„Aşa este tronul tău?” Ea a răspuns: „Parcă ar fi el...” Ea a eliminat această
posibilitate, fiindcă, pe de o parte, ornamentele fuseseră schimbate, iar, pe de
altă parte, era foarte puţin probabil ca acesta să fie tronul ei de vreme ce îl
lăsase la palat.
Solomon avea un palat măreţ clădit din cristal, iar în saloanele imense
pardoseala era tot din cristal, iar pe sub ea curgea apă. În acea apă se găseau
peşti şi alte animale acvatice, arătând ca un acvariu imens de-a lungul palatului.
Când Bilqis a venit, a fost poftită să intre în palat. A intrat „şi când l-a văzut ea,
l-a socotit a fi o mare adâncă şi [şi-a ridicat poalele], descoperindu-şi pulpele.
Atunci, [Solomon] a zis: „Este un palat pardosit cu cristal”. A zis ea: “Doamne, eu
sunt nedreaptă faţă de mine însămi! Eu mă supun împreună cu Solomon lui
Allah, Stăpânul Lumilor!”
Tha’labi şi alţii au spus că atunci când Solomon s-a căsătorit cu ea, ea a
rămas de asemenea regină peste Yemen şi el a trimis-o înapoi acasă. O vizita o
dată pe lună şi atunci rămânea la ea timp de trei zile. A poruncit de asemenea
djinnilor să construiască trei palate în Yemen, ce au fost numite: Ghamdan,
Salihin şi Beitun.
În Surat Sad Allah a grăit:

﴾ Şi i l-am dăruit Noi lui David pe Solomon, care a fost un rob prea bun şi
care a fost cu căinţă! ~ Când i s-au adus lui spre seară cai sprinteni, ~ A zis el:
“Eu am fost înclinat către iubirea bunurilor [din această lume] într-atât încât [am
uitat de] pomenirea Domnului meu, până ce [soarele] s-a ascuns în spatele
vălului său; ~ Aduceţi-i înapoi la mine!” Şi s-a pornit el să le mângâie picioarele şi
gâturile. ~ Şi l-am încercat Noi pe Solomon şi am aruncat pe tronul lui un trup.
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Apoi s-a căit el. ﴿
[Coran 38:30-34]
﴾ A zis: „Doamne, iartă-mă pe mine şi dăruieşte-mi mie putere cum nu se
mai cuvine nimănui după mine, căci Tu eşti Cel Darnic [Al-Wahhab]!” ~ Şi i-am
supus lui vântul, ca să alerge lin, după porunca lui, unde el voia, ~ Ca şi pe
şeitani: pe toţi ziditorii şi cufundătorii, ~ Ca şi pe alţii legaţi în lanţuri. ~ „Acesta
este darul Nostru. Deci împarte-l sau păstrează-l, fără să dai nici o socoteală!” ~
Şi el are la Noi un loc apropiat şi frumoasă întoarcere. ﴿
[Coran 38:35-40]
Într-o seară i s-au adus lui Solomon cai sprinteni şi el a fost atât de cuprins
de încântare şi admiraţie, încât timpul pentru rugăciunea de seară a trecut şi
soarele a apus. Însă el nu a lipsit de la rugăciune în mod voit, fără motiv. Poate
Şari’a lui permitea facerea rugăciunii mai târziu.
Allah a grăit: „Şi l-am încercat Noi pe Solomon şi am aruncat pe tronul lui
un trup. Apoi s-a căit el.”
Ibn Jarir, Ibn Abu Hatim şi alţi exegeţi au menţionat multe istorisiri care se
referă la acest verset şi care se găsesc îndeosebi în Biblie.
Aşa cum a relatat Ibn Jarir, esenţa întregii poveşti spune aşa: „Solomon a
lipsit din palatul său timp de patruzeci de zile. Când s-a întors, a început să
construiască un templu măreţ întru slăvirea lui Allah, Bait-ul-Maqdis (Casa Sfântă
de la Ierusalim). Am menţionat mai înainte în această carte că Iacob a fost primul
ce a înălţat un templu, însă Solomon l-a extins şi l-a făcut măreţ.” Am menţionat
de asemenea Hadisul în care Abu Dhar l-a întrebat pe Profet - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască: „O, Mesager al lui Allah! Care este prima
moschee ce a fost înălţată?” Profetul a spus: „Al-Masjid Al-Haram (în Mecca).” El
a întrebat: „Şi după aceasta?” Profetul a răspuns: „Moscheea Bait-ul-Maqdis
(Casa sfântă din Ierusalim).” El a întrebat: „Ce diferenţă (de ani) este între
acestea?” Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus:
„Patruzeci de ani.”
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Ştim că între Avraam care a înălţat Moscheea Sfântă din Mecca şi
Solomon sunt mai bine de o mie de ani, aşadar ce să mai amintim de patruzeci
de ani.
Abdullah bin Amr bin As a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască - a spus: „Când a sfârşit înălţarea Casei Sfinte de la Ierusalim
(Bait-ul-Maqdis), Solomon i-a cerut lui Allah trei favoruri. Dintre acestea i-au fost
dăruite numai două, iar noi avem speranţa că cel de-al treilea va fi pentru noi.
Solomon a cerut judecată care să corespundă Judecăţii lui Allah şi în această
privinţă Allah i-a acceptat rugăciunea. A cerut un regat care să nu mai fie dăruit
nimănui după el şi i-a fost acceptată şi această cerinţă. De asemenea I-a cerut
lui Allah ca celui ce-şi părăseşte casa numai cu scopul de a se ruga în moscheea
sa să-i fie iertate toate păcatele şi să fie precum în ziua în care s-a născut. Avem
speranţa că această rugă Allah ne-a va îndeplini nouă.”
Referitor la judecata care corespunde Judecăţii lui Allah aflăm că în Coran
se spune:

﴾ Şi [adu-ţi aminte] de David şi de Solomon, când au judecat asupra
câmpului cultivat pe care au păscut noaptea oile neamului. Iar Noi am fost
martori la judecata lor. ~ Noi l-am învăţat pe Solomon să o înţeleagă şi fiecăruia
i-am dat putere de judecată şi ştiinţă... ﴿
[Coran 21:78,79]
Qadi Şurai a menţionat povestea unui neam ce avea o vie. Într-o noapte
au intrat nişte oi şi au mâncat-o. Şi atunci s-au plâns lui David şi el a hotărât ca
stăpânii viei să primească despăgubire pentru valoarea acesteia. După ce David
a hotărât acest lucru, s-au dus şi la Solomon şi l-au întrebat: „Ce a hotărât
profetul lui Allah pentru voi?” Ei au răspuns: „Cutare şi cutare...” Solomon a zis:
„Dacă aş fi fost eu cel ce judecă, aş fi hotărât să se dea via stăpânului oilor să o
cultive şi să îngrijească de ea până ce va redeveni aşa cum fusese şi să dea
strugurii stăpânului ei, iar stăpânul viei să ia oile, să le pască şi să beneficieze de
toate veniturile provenind de la ele până ce stăpânul oilor îi va da via înapoi.”
Când David a auzit acest lucru, a anulat hotărârea ce o luase şi a poruncit să se
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supună hotărârii noi.
O altă istorisire, asemănătoare, preluată de la Abu Huraira, o găsim şi în
cărţile lui Bukhari şi Muslim. Se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască - a spus: „Erau două femei ce mergeau împreună cu fiii lor. Un lup
le-a atacat şi a luat fiul uneia dintre ele. S-au acuzat una pe cealaltă şi cea mai în
vârstă a spus: «Lupul a luat fiul tău şi nu pe-al meu.» Cea mai tânără a spus
însă: «Nu, l-a luat pe fiul tău, nu pe-al meu!» Atunci s-au dus şi s-au plâns lui
David, iar el a hotărât în favoarea celei mai bătrâne. Însă când au venit la
Solomon, el a zis: «Aduceţi-mi un cuţit şi-l voi tăia pe acest băiat în două, câte o
parte pentru fiecare dintre voi.» Cea mai tânără a zis: «Nu, fie ca Allah să
pogoare Îndurarea Sa asupra ta, acesta este fiul ei.» Astfel Solomon a schimbat
hotărârea în favoarea celei mai tinere.”
Allah a spus:

﴾ Iar lui Solomon [i-am supus Noi] vântul cel vijelios, ca să alerge la
porunca sa pe pământul pe care Noi l-am binecuvântat. Şi Noi am fost
Atoateştiutori. ~ Şi printre şeitani au fost unii care se cufundau pentru el şi făceau
şi alte lucruri, iar Noi am fost păzitori peste ei. ﴿
[Coran 21:81,82]
În Surat Sad se spune:

﴾ Şi i-am supus lui vântul, ca să alerge lin, după porunca lui, unde el voia,
~ Ca şi pe şeitani: pe toţi ziditorii şi cufundătorii, ~ Ca şi pe alţii legaţi în lanţuri. ~
„Acesta este darul Nostru. Deci împarte-l sau păstrează-l, fără să dai nici o
socoteală!” ~ Şi el are la Noi un loc apropiat şi frumoasă întoarcere. ﴿
[Coran 38:36-40]
Solomon era foarte ataşat de nişte cai minunaţi şi sprinteni, însă atunci
când l-au făcut să uite de timpul rugăciunii, a decis să-i părăsească de dragul lui
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Allah. Când a făcut acest lucru, Allah l-a răsplătit poruncind să se supună
înaintea sa vântul, adică cel mai rapid mijloc de transport. „...i-am supus lui
vântul, ca să alerge lin, după porunca lui”. Solomon avea un covoraş, iar când
călătorea pe el vântul sufla încotro dorea el şi, la porunca sa, sufla cu viteza pe
care o dorea. Allah a grăit:

﴾ Şi lui Solomon [i-am supus] vântul, încât mersul lui de dimineaţă a fost
cât o lună de zile şi mersul lui de seară a fost cât o lună de zile. Şi am făcut să
curgă pentru el un izvor de aramă. Şi printre djinni erau [unii] care munceau
dinaintea lui, cu îngăduinţa Domnului său. Iar pe aceia dintre ei care se abăteau
de la porunca Noastră îi făceam Noi să guste chinul flăcărilor. ~ Îi lucrau ei lui
ceea ce el voia: sanctuare şi statui, vase [pentru mâncat] cât bazinele şi oale
care se aşază bine. “Lucraţi, voi neam al lui David, [după legea lui Allah], pentru
a-I aduce mulţumire!” Dar puţini dintre robii Mei sunt mulţumitori.” ﴿
[Coran 34:12,13]
Allah a lăsat ca djinni să fie supuşi lui Solomon şi aceştia au muncit pentru
el, supunându-se fiecărui ordin al său. Cel ce nu se supunea era pedepsit cu
asprime. Şi au făcut pentru el sanctuare şi imagini în ziduri ce erau permise de
Şari’a lor, dar şi bazine uriaşe. Au făcut de asemenea cazane şi vase imense ce
erau fixate în locurile lor şi în care găteau hrană pentru săraci. Fiindcă aceasta
este o acţiune de caritate şi o faptă bună, Allah a grăit: „Lucraţi, voi neam al lui
David, [după legea lui Allah], pentru a-I aduce mulţumire!” Dar puţini dintre robii
Mei sunt mulţumitori.”
Apoi Allah a grăit: „Ca şi pe şeitani: pe toţi ziditorii şi cufundătorii, ~ Ca şi
pe alţii legaţi în lanţuri.” [Coran 38:37,38] Printre şeitani se numărau cei ce-i
dădeau ascultare lui Solomon şi cei ce nu se supuneau lui şi erau înlănţuiţi.
Toate acestea ne indică puterea copleşitoare a lui Solomon căruia i se supuneau
atât oamenii, cât şi djinnii; şi toate acestea erau rezultatul rugăciunii sale:
„Doamne, iartă-mă pe mine şi dăruieşte-mi mie putere cum nu se mai cuvine
nimănui după mine...” [38:35]
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
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miluiască - a spus: „Doi djinni răufăcători au venit la mine cu o seară înainte
pentru a mă tulbura în rugăciune. Însă Allah a vrut ca eu să-i prind; i-am prins şi
am vrut să-i leg de unul dintre stâlpii moscheii pentru ca dimineaţa să-i vedeţi şi
voi. Însă mi-am amintit apoi rugăciunea făcută de fratele meu Solomon şi i-am
lăsat să plece.”
Abu Idris Al-Khaulani a relatat de la Abud-Darda următoarele: „Odată
Profetul începuse să facă rugăciunea. Apoi deodată l-am auzit spunând: «Caut
adăpost la Allah de tine... Te blestem cu blestemul lui Allah.» A spus acest lucru
de trei ori. Şi apoi şi-a întins mâna ca şi cum ar fi dorit să încerce să prindă ceva.
Când a terminat rugăciunea, am zis: «O, Mesager al lui Allah! Te-am auzit
spunând în timpul rugăciunii un lucru pe care nu te-am mai auzit să-l fi spus
înainte şi te-am văzut de asemenea întinzând mâna.» Profetul a răspuns:
«Duşmanul lui Allah, Iblis (Satana), a venit la mine cu un foc arzător pentru a-l
arunca în faţa mea. Atunci am zis: „Caut adăpost la Allah de tine!” de trei ori, iar
după aceasta am zis: „Te blestem cu blestemul lui Allah!” tot de trei ori, însă el
nu s-a întors. Atunci am dorit să-l prind, însă, de n-ar fi fost rugăciunea fratelui
nostru Solomon, ar fi putut fi legat, iar copiii din Medina s-ar fi jucat cu
el.»” (Muslim)
Mulţi exegeţi au relatat că Solomon a avut o mie de femei, cu şapte sute
era căsătorit, iar celelalte trei sute erau concubine. Există şi o altă opinie care
afirmă tocmai contrariul: trei sute erau soţii şi şapte sute, concubine.
Abu Huraira a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Odată Solomon a spus: «Voi dormi în seara aceasta cu
şaptezeci de femei şi fiecare va purta un copil ce va lupta pe calea lui Allah.»
Companionii i-au reamintit să spună: „Dacă Allah voieşte”, însă el nu a spus
acest lucru.”
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Odată Solomon a zis: «Voi dormi în
această noapte cu o sută de soţii şi fiecare dintre ele va da naştere unui băiat ce
va lupta întru Allah.» Însă a uitat să spună: «Dacă Allah voieşte.» Şi s-a culcat cu
toate, însă nici una nu a zămislit în afară de una care a dat naştere la o jumătate
de băiat. Profetul a spus: «Dacă ar fi zis: „Dacă Allah voieşte.”, dorinţa i s-ar fi
împlinit.»”
Acest Hadis este de asemenea relatat şi în cartea Sahihain.
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Solomon a fost binecuvântat cu un regat în care a fost stăpân peste
fiecare suflet, peste oameni, precum şi peste djinni, peste animale, fie ele
terestre sau acvatice. Nu a dus lipsă de nimic, aşa cum el însuşi a spus: „şi ni s-a
dat nouă din toate lucrurile” [27:16] sau aşa cum a spus: „Doamne, iartă-mă pe
mine şi dăruieşte-mi mie putere cum nu se mai cuvine nimănui după mine, căci
Tu eşti Cel Darnic [Al-Wahhab]!” [38:35] A avut cale liberă să cheltuiască ce şi
cât şi-a dorit şi să oprească de la cine şi de la ce a dorit. Lui nu i se va cere
socoteală. Aşa se întâmplă în cazul un rege profet, spre deosebire de un rob al
lui Allah care este şi profet, căruia nu îi este permis să dăruiască decât în cazul
în care are permisiunea lui Allah.
Profetului nostru - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - i s-a dăruit
posibilitatea de a alege între aceste două ranguri, însă a preferat să fie rob profet
în loc de rege profet. În alte relatări se spune că s-a sfătuit cu îngerul Gavriil în
această privinţă şi acesta l-a sfătuit să aleagă să fie un rob profet. După moartea
sa totuşi stăpânirea şi regatul au fost în Umma (comunitatea) sa, şi aşa vor
rămâne până în Ziua Judecăţii.
Allah l-a binecuvântat pe Solomon cu tot binele Său în această lume. A
grăit de asemenea că se va afla în apropierea lui Allah şi va obţine şi cea mai
bună răsplată în Ziua Judecăţii: Şi el are la Noi un loc apropiat şi frumoasă
întoarcere. [38:40]

Moartea lui Solomon
În Coran se spune:

﴾ Şi când am hotărât Noi moartea lui [Solomon], nimic nu le-a arătat lor
moartea lui, afară de o vietate a pământului care a ros toiagul lui. Şi când s-a
prăbuşit, li s-a arătat djinnilor că, dacă ei ar fi ştiut cu adevărat necunoscutul, ei
nu ar fi rămas în chinul umilitor [al robiei lor]. ﴿
[Coran 34:14]
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Asbag a spus: „Am aflat că după ce Solomon a murit, termitele au început
să roadă toiagul său timp de un an până ce el a căzut.” Acelaşi lucru este relatat
şi de mulţi alţi învăţaţi. Ibn Abbas a spus că Solomon a fost rege timp de
douăzeci de ani. Ibn Jarir a spus: „Solomon a trăit peste cincizeci de ani. După
moartea sa, Rehoboam l-a succedat la tron şi a stăpânit vreme de şaptezeci de
ani, până ce regatul fiilor lui Israel s-a dezintegrat.”
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Istorisiri despre alţi profeţi
Povestea lui Isaia bin Amoz (Şi’ia bin Amsia)
Ibn Ishaq a spus: „Isaia a fost trimis cândva în perioada dintre Zaharia şi
Ioan Botezătorul (Iahia) şi a fost unul dintre profeţii care au prezis venirea lui
Iisus şi a lui Muhammed – Pacea fie asupra amândurora. Regele care stăpânea
în acea vreme peste izraeliţii din Ierusalim se numea Hezechia. Acesta s-a supus
şi a ascultat sfaturile şi poruncile lui Isaia. Era o vreme grea pentru izraeliţi.
Regele lor căzuse la pat din cauza unui picior vătămat, iar regele Babilonului,
Sennacherib, înainta spre izraeliţi împreună cu o armată de 600.000 de oşteni.”
Oamenii erau îngroziţi şi intraseră în panică. Regele l-a întrebat atunci pe
profetului Isaia: „Ce ţi-a revelat Allah în legătură cu Sennacherib şi cu armata
sa?” El a răspuns: „Încă nu mi-a fost trimisă nici o Revelaţie în privinţa aceasta!”
Apoi Revelaţia i-a dezvăluit să-i spună regelui că trebuie să părăsească tronul şi
să numească pe cineva în locul său, căci ceasul morţii se apropie pentru el.
Când Isaia i-a spus acest lucru, de îndată regele şi-a întors faţa spre Allah, a
făcut rugăciuni, L-a preamărit şi a plâns. S-a rugat la Allah astfel: „O, Allah! Tu
eşti Stăpânul lumilor, Dumnezeul tuturor zeilor, Cel mai Îndurător, Cel mai
milostiv! O, Tu Cel ce eşti Unic, Tu Cel pe care somnul nu-l cuprinde, te rog
pomeneşte-mă pentru faptele mele bune şi pentru dreapta judecată printre
izraeliţi. Toate acestea au fost [binecuvântări] de la Tine! Tu ştii despre acestea
mai bine decât mine.”
Allah i-a acceptat rugăciunea şi a pogorât Îndurarea Sa asupra lui. I-a
revelat lui Isaia să-l vestească cu bucurie că ruga a fost acceptată, vârsta sa a
fost prelungită cu încă cincisprezece ani şi Allah îl va salva de duşmanul său,
Sennacherib. Când Isaia i-a spus toate acestea, de îndată s-a vindecat şi
durerea a încetat. Apoi s-a prosternat şi a zis: „O, Allah! Tu eşti Cel ce dăruieşte
stăpânirea cui voieşte şi Tu o iei de la cine voieşti. Tu eşti Cel ce pogoară onoruri
asupra cui voieşti. Tu eşti Cel Dintâi şi Tu eşti Cel din Urmă, Tu eşti Cel ce se
arată şi Tu eşti Cel ce se ascunde, Tu eşti Cel ce răspunde la rugile celor greu
asupriţi.”
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Când şi-a ridicat capul, încheindu-şi prosternarea, Allah i-a revelat lui Isaia
să-i spună regelui Hezechia să-şi pună apă de smochin pe piciorul vătămat şi
aşa se va vindeca. Aşa a făcut şi piciorul i s-a vindecat de îndată.
Allah a trimis moartea asupra armatei lui Sennacherib şi cu toţii au căzut
fără suflare în afară de însuşi Sennacherib şi cinci dintre însoţitorii săi, printre
care se număra şi Nabucodonosor. Regele fiilor lui Israel a poruncit să fie prinşi,
iar când au venit înlănţuiţi au făcut astfel înconjurul cetăţilor vreme de şaptezeci
de zile. Erau hrăniţi numai cu două pâini în fiecare zi şi apoi au fost aruncaţi în
temniţă. Allah i-a revelat lui Isaia să-i spună regelui să-i trimită din nou în ţara lor,
pentru a-şi putea avertiza neamul de soarta armatei lor. Când Sennacherib s-a
întors în ţara sa, preoţii şi ghicitorii săi i-au zis: „Te-am avertizat noi despre
Dumnezeul şi profeţii lor, însă tu nu ne-ai ascultat. Este o ţară al cărei Dumnezeu
nu poate fi învins.” La şapte ani de la aceasta, Sennacherib a murit.
Ibn Ishaq a spus: „După moartea lui Hezechia, greutăţile ce căzuseră
asupra izraeliţilor s-au înăsprit şi starea lor s-a înrăutăţit. Allah i-a revelat lui Isaia
să-i sfătuiască pe izraeliţi şi să le amintească de Bunătatea lui Allah. De nu vor
înceta cu nelegiuirile şi fapte rele, Allah va trimite asupra lor Pedeapsa Divină.
Sfatul său sincer i-a făcut pe aceştia să devină duşmanii săi şi atunci au încercat
să-l ucidă. Pentru a scăpa de ei, a fugit. În timp ce fugea, a trecut pe lângă un
copac, care s-a deschis pentru el. Isaia a intrat, însă Satana se afla de
asemenea pe urmele lui şi, când a intrat, marginea veşmântului său a rămas în
afară. Când au văzut partea dinspre exterior, aceştia au tăiat copacul în două, în
timp ce el se afla înăuntru. Fie ca Allah să pogoare Îndurarea Sa asupra lui!”
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Ieremia bin Hilkia
Ieremia se trage din seminţia lui Levi bin Iacob.
Ibn Asakir a spus: „Când Ioan, fiul lui Zaharia, a fost ucis, Ieremia a stat, în
Damasc, aproape de sângele lui care încă ţâşnea şi a zis către acesta: «O,
sânge! I-ai supus pe oameni la o încercare, aşa că acum încetează să te mai
scurgi.» Şi sângele s-a oprit şi apoi a dispărut.”
Abu Bakr bin Abu Ad-Dunia a relatat preluând de la Abdullah bin AbdurRahman că Ieremia a spus: „O, Doamne! Care dintre robii Tăi îţi este mai drag?”
Allah a grăit: „Cel ce mă pomeneşte [în rugăciunea sa] cel mai mult; cei ce sunt
mai preocupaţi în pomenirea Mea decât pomenirea altor creaturi; cei ce nu se
tem de moarte şi nici nu-şi doresc să trăiască o veşnicie; cei care atunci când au
parte de belşug în această lume pământească îl dispreţuiesc, iar, când acesta
s-a dus, devin fericiţi. Aceştia sunt cei asupra cărora Eu îmi voi arăta Iubirea şi
voi pogorî asupra lor mai mult decât şi-au dorit.”

Distrugerea Ierusalimului
Allah Preaputernicul a grăit:

﴾ Şi Noi i-am dat lui Moise Cartea, pe care am făcut-o drept călăuză
pentru fiii lui Israel, [zicând]: „Nu luaţi un alt ocrotitor afară de Mine!” ~ [O, voi]
urmaşi ai acelora pe care Noi i-am luat împreună cu Noe [în arcă]! El a fost cu
adevărat un rob mulţumitor. ~ Noi am vestit fiilor lui Israel în Carte: „Voi veţi
aduce stricăciune pe pământ de două ori şi vă veţi ridica cu mare nelegiuire!” ~
Şi când va veni timpul primei dintre cele două, Noi vom trimite împotriva voastră
robi de-ai Noştri dintre cei înzestraţi cu mare putere şi ei vor cerceta lăuntrul
căminelor şi acesta este un soroc ce se va împlini. ﴿
[Coran 17:2-5]
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﴾ Apoi vă vom da Noi vouă putere asupra lor şi vă vom înzestra pe voi cu
mai multe averi şi mai mulţi copii şi vă vom face o ceată cu putere mai mare în
luptă, ~ [Zicând]: „De veţi face bine, pentru sufletele voastre veţi face bine, iar de
veţi face rău, [tot] pentru ele va fi”. Şi când va veni cea de-a doua, [ei vă vor]
întrista chipurile şi vor intra în Moschee aşa cum au intrat prima oară pentru ca
să distrugă cu desăvârşire tot ceea ce au cucerit. ~ Poate că Domnul vostru va fi
îndurător cu voi. Dar de o veţi face iarăşi, o vom face şi Noi. Şi Noi am orânduit
Gheena drept temniţă pentru necredincioşi. ﴿
[Coran 17:6-8]
Wahb bin Munabbih a spus: „Când nelegiuirile au cuprins neamul lui
Israel, Allah i-a revelat unui profet pe nume Ieremia să stea înaintea neamului
său şi să le spună: «A fost un neam neascultător şi încăpăţânat. Şi Eu nu m-am
arătat Îndurător faţă de ei decât datorită străbunilor lor drept-credincioşi.
Întreabă-i ce binecuvântare au obţinut fiindcă nu M-au ascultat? Întreabă-i de
asemenea dacă a suferit vreunul care s-a supus Mie? Animalele îşi amintesc
locul în care trăiesc şi se întorc acolo. Însă acest neam a uitat pentru ce am
acordat Eu onoruri părinţilor lor. Acum caută să obţină onoruri din alte surse
decât la Mine. Rabinii lor au nesocotit Calea Mea şi în recitarea lor i-au preamărit
pe alţii. Cei ce aduc slavă nu mai au parte de Ştiinţa Mea, iar căpeteniile lor s-au
răzvrătit împotriva Mea şi profeţilor pe care i-am trimis. În inimile lor au preţuit
înşelăciunea şi nelegiuirea, iar limba lor nu a grăit altceva decât minciună. Şi jur
pe Măreţia şi Onoarea Mea, voi trimite asupra lor oşti al căror grăi ei nu-l vor
înţelege, nici nu le vor recunoaşte chipul şi pe aceştia nici strigătul lor (al
izraeliţilor) nu-i va înduioşa. Voi trimite asupra lor un conducător aspru ce va veni
însoţit de oşti numeroase precum norii, ce le va ataca cetăţile şi va nimici locurile
în care sălăşluiseră. Voi porunci cerului să devină precum fierul, iar pământului
să devină precum alama. De va ploua, nu va creşte verdeaţă, iar de va creşte va
fi numai din Îndurarea Mea pentru animale. Voi opri ploaia la vremea cultivării şi
o voi trimite la vremea strângerii recoltei. De vor semăna ceva între vremea
semănatului şi cea a culesului, acesta va fi distrus şi de va rămâne ceva nu va fi
binecuvântat. De Mă vor invoca, nu voi răspunde chemării lor, iar de îmi vor cere
nu le voi dărui nimic. Strigătul lor nu va atrage Îndurarea Mea, iar de îmi vor
aduce rugăciuni Îmi voi întoarce Faţa de la ei.»”
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Când cei din neamul lui Israel au depăşit limita nelegiuirilor şi stările
religioase, etice şi sociale s-au înrăutăţit, Allah i-a revelat lui Ieremia: „Îi voi nimici
pe cei din neamul lui Israel şi îi voi pedepsi pentru nesupunerea lor. Du-te şi
urcă-te pe Stâncă şi Eu îţi voi trimite Porunca Mea.” Ieremia a zis: „O, Stăpâne!
Pe cine ai să trimiţi asupra lor?” Allah a grăit: „Ei sunt cei ce preamăresc focul,
nu se tem de Pedeapsa Mea şi nici nu aşteaptă Răsplata Mea. Du-te şi spune-le
că Allah nu a trimis mai devreme Pedeapsa Sa numai datorită supunerii şi
dreptei credinţe a strămoşilor lor. Însă din moment ce au uitat Învăţăturile Mele,
voi trimite asupra lor un conducător aspru, ce nu va avea pic de îndurare faţă de
ei şi îi va nimici.”
Când Ieremia le-a transmis Mesajul Stăpânului lor, referitor la Pedeapsa
Divină, aceştia nu l-au ascultat şi l-au făcut mincinos. Ei au zis: „Eşti un mincinos
şi pretinzi că Allah va nimici pământul Său şi locurile Sale de închinăciune. Dacă
este aşa, atunci cine îl va mai preamări pe acest pământ şi i se va mai supune?”
Şi atunci l-au prins şi l-au întemniţat.
În această vreme, Allah l-a trimis pe Nabucodonosor asupra lor. Acesta a
înaintat spre ţara fiilor lui Israel alături de o armată uriaşă: „...dintre cei înzestraţi
cu mare putere şi ei vor cerceta lăuntrul căminelor şi acesta este un soroc ce se
va împlini.” [17:5]. A ucis o treime dintre ei, a înrobit o altă treime şi i-a lăsat pe
cei bătrâni, neputincioşi sau bolnavi să fie călcaţi în picioare de caii lor. I-a ucis
pe toţi ce erau în putere, a ars Tora şi a distrus de la temelie Casa Sfântă din
Ierusalim (Bait-ul-Maqdis).
Nabucodonosor a atacat apoi întreg ţinutul Siriei, i-a urmărit pe izraeliţi şi
i-a ucis pe toţi cei pe care i-a prins. După ce i-a distrus, s-a întors încă o dată la
Bait-ul-Maqdis, a luat prăzile de război şi s-a îndreptat spre Babilon. Acolo erau
90.000 de copii din seminţia preoţilor şi a regilor. Şapte mii erau din seminţia lui
David, unsprezece mii din seminţia lui Iosif şi Beniamin, opt mii făceau parte din
neamul lui Esi bin Iacob, patrusprezece mii erau din neamul lui Zabulon şi
Naftali, fiii lui Iacob, paisprezece mii erau din neamul lui Dan bin Iacob, opt mii
din neamul lui Isachar bin Iacob, două mii din neamul lui Ziekon bin Iacob, patru
mii din neamul lui Ruben bin Levi şi doisprezece mii erau din alte triburi izraelite.
Hişam bin Al-Kalbi a spus: „Când Nabucodonosor a venit la Bait-ulMaqdis, regele Ierusalimului, care era din seminţia lui David, a cerut să fie pace.
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Atunci Nabucodonosor, drept garanţie, a acceptat de la el un grup de oameni şi
s-a întors. Însă abia ajunsese în cetatea Tabriia, când a aflat că izraeliţii s-au
răzvrătit împotriva regelui lor şi l-au ucis, fiindcă semnase un tratat de pace cu el.
Atunci i-a ucis pe cei pe care-i luase drept garanţie, s-a întors în Ierusalim, i-a
luat prin forţă şi a ucis toţi luptătorii şi pe toţi cei ce erau în putere.”
Hişam a zis: „Ni s-a spus că Nabucodonosor l-a văzut pe Ieremia în
temniţă şi atunci l-a eliberat. Ieremia i-a povestit ce păţise cu cei din neamul lui
Israel, i-a vorbit despre ameninţarea lui Allah, despre cum aceştia au respins
mesajul pe care-l transmisese şi îl vârâseră apoi în temniţă. Nabucodonosor i-a
spus: «Cât de nelegiuit este acel neam ce îl respinge pe trimisul lui Allah.» Apoi
l-a lăsat să plece. Ieremia i-a strâns pe cei ce rămăseseră dintre izraeliţi şi
aceştia i-au spus: «Am fost răufăcători şi nu ne-am supus [Poruncii] lui Allah,
acum ne căim pentru ceea ce am comis în trecut şi ne rugăm la Allah să accepte
căinţa noastră.» Allah i-a revelat lui Ieremia că nu va accepta rugile făcute de ei
şi a grăit: «Dacă se căiesc cu adevărat, atunci să rămână alături de tine în
această cetate.» Ieremia le-a dezvăluit ceea ce-i grăise Allah. Aceştia au spus:
«Cum să rămânem în această cetate de vreme ce a fost distrusă şi Allah a trimis
Mânia Sa asupra celor ce au sălăşluit în ea.» Aşadar au refuzat să rămână
alături de el şi au plecat.”
Hişam bin Al-Kalbi a spus: „De atunci, izraeliţii au fost împrăştiaţi de-a
lungul şi de-a latul ţinutului. Unii dintre ei au ajuns să locuiască în Hijaz, iar alţii
au mers în Egipt. Nabucodonosor a scris regelui Egiptului, cerându-i să-i
înapoieze pe cei ce fugiseră în ţara sa, însă regele a refuzat. Atunci
Nabucodonosor a pornit cu oastea sa spre ţara Egiptului şi l-a înfrânt pe regele
acesteia. I-a luat prizonieri pe copiii săi şi pe cei din neamul său. Apoi a înaintat
spre Maroc şi a ajuns la Atlantic. În drumul său a luat o mulţime de prizonieri
dintre cei ce sălăşluiau în Maroc, Egipt, Siria, Palestina şi Iordania. Printre
prizonieri se număra şi Daniel bin Hezechiel.”
Ibn Al-Kalbi a spus: „Se pare că era vorba despre Daniel, fiul cel mic al lui
Hezechiel, şi nu Daniel, fiul său cel mare, aşa cum a relatat Ibn Munabbih.”
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Povestea lui Daniel
– Pacea fie asupra sa –

Ibn Abu Ad-Dunia a relatat de la Abdullah bin Abu Hudhail că
Nabucodonosor a prins doi lei şi i-a băgat într-o groapă. Apoi l-a adus pe Daniel
şi l-a aruncat acolo alături de cei doi lei înfometaţi, însă aceştia nu s-au năpustit
asupra lui. A rămas o vreme în acea groapă şi i s-a făcut foame. Atunci Allah i-a
revelat lui Ieremia, care se găsea în Siria: „Pregăteşte nişte hrană şi apă pentru
Daniel.” Ieremia a zis: „Stăpâne! Eu sunt în Siria şi Daniel se află în Babilon!”
Atunci Allah a grăit: „Fă ce Ţi-am poruncit Noi să faci şi Noi vom trimite pe cineva
care te va lua pe tine împreună cu mâncarea pe care ai pregătit-o.” A făcut ceea
ce i se poruncise, apoi Allah a trimis pe cineva ce l-a purtat până ce a ajuns la
acea groapă. Când l-a văzut, Daniel a zis: „Cine este?” El a răspuns: „Sunt
Ieremia.” Daniel l-a întrebat: „Ce te-a adus aici?” El a răspuns: „Domnul tău m-a
trimis la tine?” „Şi-a amintit Domnul meu de mine?” Şi răspunsul a fost pozitiv.
Atunci Daniel a zis: „Slăvit fie Allah, Cel ce nu îi uită pe cei ce-L pomenesc! Slăvit
fie Allah, Cel ce răspunde la rugile celor ce-L cheamă! Preamărit fie Allah, Cel ce
nu-i lasă deoparte pe cei ce îşi pun nădejdea în El şi Cel ce-i răsplăteşte prin
răbdare, Cel ce îndepărtează pedeapsa după o perioadă grea. Preamărit fie de
asemenea Allah, Cel care ne salvează atunci când suntem dezamăgiţi de faptele
noastre şi ne dă speranţă atunci când nu se mai întrevede nici una pentru noi.”
Khalid bin Dinar a relatat de la Abul-Alia următoarele: „Atunci când am
invadat Tastur, am găsit printre comorile lui Hurmuzan un pat pe care era întins
un bărbat, cu o Scriptură lângă capul său. Am dus Scriptura califului Omar bin
Al-Khattab. Acesta l-a chemat pe Ka’b să o tălmăcească în limba arabă, iar eu
am fost primul arab care a citit-o. Am citit-o aşa cum citesc Coranul. Khalid a
spus: „I-am spus lui Abul-Alia: «Ce era în acea Scriptură?» El a răspuns:
«Istorisirile voastre, treburile voastre, intonaţia voastră şi ceea ce urmează să se
întâmple.» Eu am zis: «Ce vei face cu acel om?» El a răspuns: «Vom săpa în
timpul zilei treisprezece morminte diferite şi îl îngropăm noaptea într-unul dintre
acestea, pentru a-i induce astfel în eroare pe oameni, ca să nu-l poată
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dezgropa.» Eu l-am întrebat: «Ce aşteptau de la el?» Răspunsul a fost: «Când
nu aveau parte de ploaie, ieşeau cu acel pat şi atunci ploua.» Eu am zis: «Cine
crezi că era acel om?» El a răspuns aşa: «Un om pe nume Daniel.» Am întrebat
din nou: «De cât timp crezi că era mort până să-l găsiţi voi?» El a răspuns: «De
aproximativ trei sute de ani.» Eu am întrebat: «Se schimbase ceva la el?» Mi-a
răspuns: «Nu, în afară de câteva fire de păr de pe ceafă, deoarece trupul
profeţilor lui Allah nu putrezeşte în pământ şi nici nu este mâncat de animale
sălbatice.»”
Cu toate că „lanţul” acestui Hadis este bun, se pare că omul menţionat aici
nu este profetul Daniel, deoarece data morţii sale a fost datată cu numai trei
secole în urmă. Se poate să fie vorba despre un om evlavios, cu credinţă
dreaptă, fiindcă între Iisus şi Muhammed – Pacea fie asupra amândurora – nu a
mai existat nici un profet, aşa cum se spune într-un Hadis de Al-Bukhari. S-a
spus că între ei a fost o perioadă de patru sute de ani, iar în alte relatări se spune
că este vorba de şase sute sau şase sute douăzeci de ani. Este posibil să fi fost
o altă persoană ce avea numele Daniel, fie un profet, fie un drept-credincios. Cu
toate acestea, cea mai temeinică părere pare a fi aceea că este vorba despre
profetul Daniel, fiindcă acesta a fost luat în Persia de regele de acolo şi a rămas
întemniţat în acel loc.
Ibn Abu Ad-Dunia a relatat de la Abdur-Rahman bin Abu Zinad, care, la
rândul său, a relatat de la părintele său, următoarele: „Am văzut un inel în palma
lui Abu Burda. Pe piatra inelului erau încrustaţi doi lei în mijlocul cărora se găsea
un om, iar aceştia îl lingeau. Abu Burda a zis: «Acesta este inelul acelui mort
despre care locuitorii acestei cetăţi pretindeau a fi Daniel. Abu Musa Al-Aş’ari i
l-a luat în ziua în care l-a îngropat.»”
Abu Burda a zis: „Abu Musa i-a întrebat pe învăţaţii acelei cetăţi despre
ceea ce era încrustat pe inel şi aceştia au răspuns: «Ghicitorii şi cititorii în stele
i-au spus regelui care domnea în vremea naşterii lui Daniel că se va naşte un
băiat ce va nimici regatul său. Când a auzit acest lucru, regele a jurat că în acea
noapte nu se va naşte nici un băiat, ci va fi ucis. L-au luat pe Daniel şi l-au
aruncat în culcuşul unui leu. Leul şi leoaica au început să-l lingă şi nu i-au făcut
nici un rău. Mama lui Daniel a venit şi a văzut că leii aveau grijă de pruncul ei.
Aşa că Allah l-a salvat şi Daniel a devenit profet.» Abu Burda a povestit că
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învăţaţii acelei cetăţi i-au spus: «Daniel a încrustat imaginea sa şi a celor doi lei
care-l lingeau pe piatră, pentru a nu uita niciodată Binecuvântarea pe care Allah
a pogorât-o asupra sa.»”

Reconstrucţia Casei Sfinte de la Ierusalim
(Bait-ul-Maqdis)
Allah a grăit:

﴾ Sau ca acela care a trecut pe lângă o cetate pustiită până în temelii şi
care a întrebat: “Cum o va readuce Allah la viaţă după moartea ei?” Allah l-a
lăsat atunci pe el fără viaţă o sută de ani, apoi l-a înviat şi i-a zis: “Cât ai stat tu
[aşa]?” I-a răspuns: “Am rămas o zi sau o parte dintr-o zi.” I-a zis [Allah]: “Ba ai
stat o sută de ani şi uită-te la mâncarea ta şi băutura ta! Nu s-au stricat! Şi uită-te
la asinul tău! Şi te vom face pe tine un semn pentru oameni. Uită-te la aceste
oase [ale asinului] cum le îmbinăm şi apoi le îmbrăcăm cu carne!” Şi când i s-a
arătat lui desluşit aceasta, a zis: “Eu ştiu că Allah este peste toate
Atotputernic!” ﴿
[Coran 2:259]
Hişam bin Al-Kalbi a spus: „Allah i-a revelat apoi profetului Ieremia: «Voi
ridica din nou Ierusalimul, du-te aşadar şi rămâi acolo.» A venit în Ierusalim şi l-a
găsit în întregime distrus. Şi-a zis în sine: «Preamărit fie Allah! Mi-a poruncit să
vin şi să trăiesc aici, spunându-mi că îl va ridica din nou. Oare când îl va ridica
Allah şi când îi va aduce pe cei ce au sălăşluit aici din nou la viaţă?!»”
Ieremia s-a întins apoi şi a adormit. Lângă el se aflau asinul său şi un coş
cu merinde. A dormit acolo vreme de aproape şaptezeci de ani, timp în care au
murit Nabucodonosor şi regele său Lahrasib, ce stăpânise vreme de o sută
douăzeci de ani. Lahrasib a fost succedat de fiul său, Bushtasib. Acesta din urmă
a auzit că toate ţinuturile din Siria (n.t. vechea Sirie) sunt în întregime distruse, că
fiarele şi animalele sălbatice sălăşluiau acum în acestea, fără a se întrevedea pe
undeva vreo făptură umană.
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Atunci Bushtasib i-a anunţat pe izraeliţii ce trăiau acolo în captivitate că
oricine dorea să se întoarcă în ţinutul natal era liber să plece. Bushtasib a numit
peste aceştia un rege din seminţia lui David şi i-a poruncit acestuia să
reconstruiască Ierusalimul şi să ridice din nou moscheea Bait-ul-Maqdis. Şi ei
s-au reîntors şi au reînălţat ţinuturile distruse. Allah a deschis ochii lui Ieremia şi
acesta a privit cum cetatea este ridicată din nou în timp ce el încă doarme. A
rămas aşa până s-au împlinit o sută de ani. Atunci Allah l-a readus la viaţă. Nu
avea nici cea mai mică ideea cât dormise, o oră sau chiar mai puţin. Înainte de a
adormi văzuse ruinele cetăţii, iar când s-a „trezit” a văzut-o reconstruită. Când a
văzut toate acestea, a zis: „Eu ştiu că Allah este peste toate Atotputernic!”
Hişam a zis: „Izraeliţii s-au stabilit din nou acolo, iar trecutul lor glorios le
fusese dăruit din nou. Au rămas astfel, falnici, până ce au fost cuceriţi de romani.
După ce romanii, care erau creştini, i-au înfrânt, nu au mai avut nici comunitate,
nici conducător. Acest lucru a fost relatat de Ibn Jarir în cartea sa de istorie.”
Ibn Jarir a spus de asemenea că Lahrasib era un conducător drept care
şi-a condus ţara foarte bine. Toţi regii şi conducătorii, ţinuturile şi locuitorii îi erau
supuşi. A fost înzestrat cu talent arhitectural, construind astfel cetăţi şi oraşe noi,
precum şi canale şi castele. Când devenise prea bătrân pentru a mai putea fi
conducător, fiindcă avea peste o sută de ani, i-a lăsat tronul fiului său, Bushtasib.
În timpul stăpânirii acestuia, a apărut un om pe nume Zoroastru, ce a pus bazele
zoroastrismului. Zoroastru a fost unul dintre companionii lui Ieremia, însă acesta
din urmă s-a mâniat pe el şi l-a blestemat. Drept rezultat, Zoroastru a fost atins
de lepră. Zoroastru l-a părăsit pe Ieremia şi a plecat în Ajerbaijan. Acolo l-a
întâlnit pe Bushtasib, i-a vorbit despre religia sa şi ulterior acesta a acceptat-o.
De asemenea şi-a obligat neamul să o accepte şi i-a ucis pe cei ce au refuzat să
facă acest lucru.
După Bushtasib, la tron a venit fiul său, Bahman, unul dintre renumiţii regi
persani. Ibn Jarir a menţionat că „acela care a trecut pe lângă o cetate” nu a fost
altcineva decât Ieremia. Aşa au relatat şi Wahb bin Munabbih, Abdullah bin
Ubaid şi alţii. Totuşi, există şi o altă opinie. Ali, Abdullah bin Salam, Ibn Abbas,
Hasan, Qatada şi alţii au relatat că acel trecător a fost Uzair (Ezra).
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Povestea lui Ezra
– Pacea fie asupra sa –
Ibn Asakir a spus: „Numele său este Uzair bin Iarua. Se spune de
asemenea că acesta a fost Ibn Souriqe bin Adia bin Iov bin Darzna bin Adi bin
Taqi bin Asbu bin Fineha bin Eleazar bin Aaron.”
Aşa cum relatează Abdullah bin Salam, Uzair (Ezra) a fost cel pe care
Allah l-a făcut să moară şi l-a lăsat aşa o sută de ani, apoi l-a reînviat.
Ishaq bin Bişr a relatat de la Ibn Abbas şi de la mulţi alţii că Ezra era un
om cucernic şi înţelept. Într-o zi a mers la una dintre proprietăţile sale de care
obişnuia să se îngrijească. Când s-a reîntors, a trecut pe lângă o cetate pustiită.
Era vremea prânzului, iar căldura era copleşitoare. A intrat printre acele ruine
călare pe asinul său, iar după ce a găsit un loc umbros a descălecat. Avea cu el
un coş cu smochine şi unul cu struguri. A luat apoi un vas şi a stors în el sucul
strugurilor, a luat apoi puţină pâine uscată şi a pus-o în acel suc, pentru ca
pâinea să se poată înmuia şi el să o poată mânca. După ce a mâncat, s-a întins
pe spate, şi-a rezemat picioarele de un zid şi apoi a început să privească ruinele
acelui loc. Şi-a zis: „Cum o va readuce Allah la viaţă după moartea ei?” [2:259] A
spus acestea nu pentru că s-ar fi îndoit pentru o clipă că Allah nu ar putea să o
readucă la viaţă, ci a spus acestea numai dintr-o simplă curiozitate. Atunci Allah
l-a trimis pe îngerul morţii la el, iar acesta i-a luat sufletul, lăsându-l astfel fără
suflare. Şi a rămas aşa, mort adică, vreme de o sută de ani.
Când s-au scurs o sută de ani, timp în care izraeliţii au trecut printr-o
mulţime de greutăţi şi transformări, Allah a trimis la Ezra un înger. Îngerul i-a
creat din nou inima pentru a putea înţelege şi ochi pentru a putea privi ceea ce
avea loc în jurul său, pentru a vedea aşadar cum Allah readuce la viaţă ceea ce
este fără suflare. Apoi Allah i-a strâns laolaltă oasele şi carnea trupului său în
timp ce se privea pe sine. După aceea, i-a creat pielea şi părul, iar mai apoi i-a
redat sufletul. Ezra s-a ridicat. Îngerul l-a întrebat: „Cât timp ai dormit?” El a
răspuns: „O zi sau poate numai o parte din zi!” A crezut acest lucru, deoarece
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atunci când adormise era vremea prânzului, iar când s-a trezit era aproape de
asfinţit. Îngerul i-a spus atunci: „De fapt, ai dormit vreme de o sută de ani. Uită-te
la mâncarea şi băutura ta, adică la pâinea uscată şi la sucul de struguri din vas,
ce rămăseseră la fel.” „… uită-te la mâncarea ta şi la băutura ta! Nu s-au stricat!”
[2:259] Nici smochinele şi nici strugurii nu se stricaseră. Când a văzut toate
acestea, s-a îndoit probabil de ceea ce-i spusese îngerul. Atunci îngerul i-a zis:
„Uită-te la asinul tău, poţi să-i vezi oasele rămase.” Apoi îngerul a strigat acelor
oase să se adune. Acestea au început să vină de pe oriunde erau împrăştiate.
Îngerul le-a unit, le-a îmbrăcat apoi cu carne şi cu muşchi şi a crescut pe ele
piele şi păr. Apoi îngerul a suflat în el şi măgarul s-a ridicat înaintea sa.
Ezra s-a suit pe asinul său şi a mers până ce a ajuns în vecinătatea sa.
Însă nimeni nu putea să-l recunoască şi el de asemenea nu recunoştea pe
nimeni. Apoi, confuz, s-a îndreptat spre locuinţa sa. A găsit acolo o bătrână
bolnavă şi oarbă, ce avea peste o sută douăzeci de ani. Aceasta era o slujitoare
a sa. Când Ezra plecase de acasă, ea avea numai douăzeci de ani. Ezra i-a
spus atunci: „O, bătrânico, este aceasta locuinţa lui Ezra?” Ea a răspuns: „Da,
este locuinţa lui Ezra!” şi a început să plângă, zicând: „De prea mulţi ani nu am
mai văzut pe nimeni care să pomenească de Ezra. Oamenii l-au uitat.” Ezra a
zis: „Eu sunt Ezra! Allah m-a lăsat fără suflare vreme de o sută de ani, iar acum
m-a readus la viaţă.” Atunci bătrâna a zis: „L-am pierdut pe Ezra acum aproape o
sută de ani şi nu am mai auzit nimic de el.” El a zis: „Eu sunt Ezra!” Bătrâna a
zis: „Bine! Ezra era un bărbat căruia Allah îi accepta rugăciunile, care, prin
rugăciunile sale, vindeca bolnavii şi pe cei ce erau loviţi de vreo boală. Roagă-te
aşadar la Allah să-mi redea din nou lumina ochilor pentru a te putea vedea. Dacă
tu eşti Ezra, te voi recunoaşte.”
Atunci Ezra s-a rugat la Allah şi şi-a trecut mâna peste ochii ei. Vederea
i-a revenit de îndată. El i-a luat mâna şi i-a spus: „Ridică-te cu Permisiunea lui
Allah!” Ea s-a ridicat, a mers şi s-a însănătoşit. L-a privit apoi şi a zis:
„Mărturisesc că tu eşti Ezra.”
A mers în apropierea fiilor lui Israel care se adunaseră în locul lor de
întrunire, apoi s-a îndreptat spre un fiu al lui Ezra care avea o sută optsprezece
ani şi spre strănepoţii lui. I-a chemat astfel: „Ezra s-a întors din nou la voi.” Însă
ei nu au crezut-o. Atunci le-a zis: „Eu sunt cutare, servitoarea voastră, şi Ezra s-a
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rugat pentru mine, iar acum sunt sănătoasă, nu mai sunt nici oarbă, nici
bolnavă.” Ezra a pretins că Allah l-a lăsat fără suflare vreme de o sută de ani şi
apoi l-a readus la viaţă. Atunci oamenii s-au îndreptat în grabă spre el. Fiul său a
zis: „Tatăl meu avea o aluniţă neagră între umeri.” Atunci Ezra şi-a dezgolit
umerii şi între ei se găsea o aluniţă neagră. Izraeliţii au zis: „Printre noi nu se mai
găsea nici unul ca Ezra care putea să înveţe pe de rost Tora. Nabucodonosor a
ars Tora şi nu a mai rămas nimic în afară de ceea ce au memorat oamenii.” Şi
atunci l-au rugat să o scrie pentru ei. Tatăl lui Uzair a ascuns o copie a Torei
într-un loc de care nu ştia nimeni în afară de Ezra. I-a condus spre acel loc, a
săpat şi a scos Tora. Paginile erau putrede, iar literele abia mai erau vizibile.
Atunci Ezra s-a aşezat la umbra unui copac, iar izraeliţii s-au aşezat în
jurul lui. Se spune că două flăcări au coborât atunci din cer şi au intrat în pieptul
său şi atunci şi-a reamintit ceea ce era scris în Tora şi a scris-o din nou pentru ei.
De aceea izraeliţii au pretins că Ezra era fiul lui Allah.
Ibn Abbas a spus: „Şi te vom face pe tine un semn pentru oameni.”
[2:259], adică pentru izraeliţi, fiindcă fiii lui arătau ca înfăţişare mai bătrâni decât
el. Şi asta pentru că atunci când murise avea numai patruzeci de ani, iar când a
fost reînviat, după o sută de ani, avea înfăţişarea pe care o avusese atunci când
murise.
Este recunoscut faptul că Ezra a fost un profet izraelit şi că a trăit în
perioada dintre Solomon şi Zaharia. Allah l-a însufleţit cu Tora atunci când
nimeni nu-şi mai amintea învăţăturile ei. Wahb bin Munabbih a spus: „Allah i-a
poruncit unui înger să coboare cu o flacără de lumină şi să o pună înăuntrul lui
Ezra şi astfel a scris din nou Tora literă cu literă întocmai cum fusese prima dată
revelată.”
Ibn Asakir a relatat de la Ibn Abbas că l-a întrebat pe Abdullah bin Salam
despre acest verset: «Iudeii zic: „Uzayr este fiul lui Dumnezeu!”» [Coran 9:30]
Ibn Salam le-a spus povestea lui Uzair, le-a povestit cum scrisese din nou
din memorie Tora. Izraeliţii au zis: „Moise nu a putut să ne aducă Tora decât prin
forma unei cărţi, însă Ezra a adus-o fără a avea vreo carte.” Şi din acest motiv
unii izraeliţi au pretins că era fiul lui Allah.
Acesta este motivul pentru care mulţi învăţaţi musulmani spun că s-a
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format o ruptură în învăţăturile Torei în vremea lui Ezra.
De la Hasan s-au relatat următoarele: „Ezra şi Nabucodonosor au trăit în
aceeaşi perioadă.”
Într-un Hadis s-a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a spus: „Cea mai apropiată persoană de Iisus sunt eu, nu a existat
nici un profet între mine şi el.” (relatat de Al-Bukhari)
Wahb bin Munabbih a spus: „El a fost între Solomon şi Iisus.”
Abu Huraira a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – a spus: „Unul dintre profeţi s-a aşezat sub un copac şi a fost muşcat
de o furnică. Atunci a poruncit să fie scoasă afară. A poruncit apoi să fie arsă în
foc. Allah i-a revelat: «Dacă ai te gând să faci acest lucru, de ce numai o
furnică», (adică de ce nu le arzi pe toate.)”
Ibn Abbas şi Hasan Basri au spus că profetul acesta este Uzair (Ezra).
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Istorisiri despre Zaharia şi Ioan Botezătorul
– Pacea fie asupra lor –
Allah grăieşte în nobilul Coran:

﴾ Kaf, Ha', Ya' Ayn, Sad ~ Aceasta este] povestirea despre îndurarea
Domnului Tău faţă de robul Său Zaharia: ~ Când el L-a chemat pe Domnul lui
într-ascuns, ~ Zicând: "Doamne, oasele mele sunt slabe şi capul mi s-a aprins de
cărunteţe, dar nicicând eu nu am fost dezamăgit rugându-mă Ţie! Doamne, ~ Eu
mă tem de urmaşii mei de după mine, căci muierea mea este stearpă, deci
dăruieşte-mi mie un urmaş de la Tine, ~ Care să mă moştenească pe mine şi să
moştenească şi neamul lui Iacob! Şi fă-l să-Ţi fie plăcut Ţie, Doamne!" ﴿
[Coran 19:1-6]

﴾ "O, Zaharia, Noi îţi aducem buna vestire a unui prunc, al cărui nume fi-va
Ioan, aşa cum nu am numit pe nimeni mai înainte de el!" ~ A zis: "Doamne, cum
să am eu un prunc, când muierea mea este stearpă, iar pe mine bătrâneţea mult
m-a prea ajuns?" ~ A zis: "Aşa va fi! Căci grăit-a Domnul tău: Aceasta va fi
neînsemnată faptă, după ce te-am creat pe tine, înainte de aceasta, fără ca tu să
fi fost nimic!" ~ A zis: "Doamne, dă-mi mie un semn!" Şi i-a răspuns [atunci]:
"Semnul tău este că nu vei vorbi cu nici un om vreme de trei nopţi, măcar că tu
eşti [om] întreg!" ﴿
[Coran 19:7-10]

﴾ Şi a ieşit el din altar înaintea neamului său şi le-a făcut lor semn să
aducă laude dimineaţa şi seara. ~ [Şi Noi am zis]: "O, Ioan, primeşte Cartea întru
putere! Şi i-am dăruit Noi înţelepciune, pe când el era încă un copil, ~ Ca şi
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îndurare din partea Noastră şi curăţenie; şi era el cucernic ~ Şi iubitor faţă de
părinţii lui; şi nu era el semeţ, nici îndărătnic. ~ Şi pacea fi-va asupra lui în ziua
când se va fi născut el, ca şi în ziua când se va sfârşi şi în ziua când va fi readus
în viaţă [din nou]! ﴿
[Coran 19:11-15]
În Surat Al-Imran din Coran se spune:

﴾ Domnul ei a acceptat-o cu bună primire şi a lăsat-o să crească cu bună
creştere şi a încredinţat-o lui Zaharia. Şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea
în templu, găsea lângă ea mâncare. Şi a întrebat-o el: “O, Maria, de unde ai
aceasta?” Iar ea îi răspundea: “Ea este de la Allah!” Allah îl hrăneşte pe cel pe
care El voieşte, fără socoteală! ~ Atunci, Zaharia s-a rugat Domnului său, zicând:
“Doamne, dăruieşte-mi mie de la Tine vlăstare binecuvântate, căci Tu eşti Cel
care Aude ruga!”.﴿
[Coran 3:37-38]

﴾ Atunci, l-au chemat îngerii, în vreme ce el se ruga, stând în picioare, în
templu, [zicându-i]: “Iată că Allah ţi-l vesteşte pe Yahya, care va adeveri un
cuvânt al lui Allah. [Şi el va fi] un bărbat nobil, neprihănit, un profet dintre cei
evlavioşi”. ~ El a zis: “Doamne, cum să am eu un băiat, când m-au ajuns
bătrâneţile, iar muierea mea este stearpă?” Şi i-a răspuns [Allah]: “Aşa!” Allah
face ceea ce voieşte! ~ A zis [Zaharia]: “Doamne, dă-mi mie un semn!”. I-a
răspuns [Allah]: “Semnul tău va fi că nu vei putea vorbi cu oamenii, vreme de trei
zile, decât prin semne! Pomeneşte-L pe Domnul tău des şi laudă-L pe El seara şi
dimineaţa!”. ﴿
[Coran 3:39-41]
În Surat Al-Anbiya se spune:
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﴾ Şi [adu-ţi aminte] de Zaharia, când Îl chema el pe Domnul său:
„Doamne, nu mă lăsa singur, căci Tu eşti cel mai bun dintre moştenitori!” ~ Şi
i-am răspuns Noi şi i l-am dat lui pe Ioan şi am tămăduit-o pentru el pe soaţa lui.
Ei se întreceau în bine şi Ne chemau cu dorinţă şi cu teamă şi erau evlavioşi faţă
de Noi. ﴿
[Coran 21:89,90]
Şi Allah a grăit în Surat Al-An’am:

﴾ Şi Zaharia, Ioan, Isus şi Elie - toţi fiind printre cei cuvioşi! ﴿
[Coran 6:85]
Ibn Asakir a spus în cartea sa de istorie: „Numele său a fost Zaharia bin
Barchiia, însă se spune de asemenea că era Zaharia bin Dan.”
Allah i-a poruncit Profetului nostru – Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască – să relateze neamului său adevărata poveste a lui Zaharia. Pe
Zaharia, Allah l-a binecuvântat cu un fiu, deşi era la vârsta bătrâneţii, iar soţia sa
fusese toată viaţa stearpă. Allah i-a acceptat rugăciunea atunci când s-a rugat
pentru un fiu, pentru a nu cădea într-o stare de deznădejde.
Allah i-a spus: „[Aceasta este] povestirea despre îndurarea Domnului tău
faţă de robul Său Zaharia ~ Când el l-a chemat pe Domnul lui într-ascuns.”
[19:2,3] Referitor la acest lucru, Qatada a spus: „Allah cunoaşte sufletul curat şi
chemarea tainică a lui.” Alţii au zis: „S-a trezit în timp de noapte şi l-a chemat în
taină pe Allah, astfel încât nimeni să nu-l audă în afară de Allah. Şi-a deschis
înaintea Sa sufletul, dezvăluindu-şi necazul şi dezamăgirea de a nu avea un
copil prin această expresie minunată: «Doamne, oasele mele sunt slabe şi capul
mi s-a aprins de cărunteţe…» [19:4]”
„…dar nicicând nu am fost dezamăgit rugându-mă Ţie, Doamne” [19:4] A
spus că nu i-a cerut lui Allah nimic altceva, iar Allah i-a acceptat rugăciunea.
Motivul pentru care s-a rugat pentru un copil era acela că ori de câte ori intra în
camera Mariei bint Imran, fiind ocrotitorul ei, găsea întotdeauna tot felul de fructe
fără a fi încă vremea lor de copt. Atunci s-a gândit că Allah Cel ce poate da
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roade fără a fi încă vremea lor poate să-i dăruiască şi un copil, cu toate că avea
o vârstă înaintată, iar nevasta îi era stearpă. «Atunci, Zaharia s-a rugat Domnului
său, zicând: „Doamne, dăruieşte-mi mie de la Tine vlăstare binecuvântate, căci
Tu eşti Cel care aude ruga.”» [Coran 3:38]

﴾ Eu mă tem de urmaşii mei de după mine, căci muierea mea este
stearpă, deci dăruieşte-mi mie un urmaş de la Tine, ~ Care să mă moştenească
pe mine şi să moştenească şi neamul lui Iacob! Şi fă-l să-Ţi fie plăcut Ţie,
Doamne!" ﴿
[Coran 19:5,6]
Se pare că se temea de obiceiurile izraeliţilor de după el în ceea ce
priveşte Şari’a, religia lui Allah şi Călăuzirea Sa. Se putea ca ei să nu fie aşa de
supuşi cum erau în timpul vieţii lui. Dacă ar fi avut un fiu drept şi credincios,
acesta ar fi putut avea grijă de ei, l-ar fi putut urma pe el în înţelepciune şi
Profeţie. Această moştenire însă nu se referă la moştenirea prin avere sau
proprietăţi. Moştenirea profeţilor este reprezentată de înţelepciune, călăuzire şi
învăţături Divine. Acest lucru este de asemenea susţinut şi de multe dovezi din
Coran şi din Hadisuri, ca de exemplu:
1) Aşa cum am văzut mai înainte, Allah a grăit: „Şi Solomon l-a moştenit
pe David” [27:16] Se face referire aici la moştenirea prin înţelepciune şi Profeţie.
Ne-am referit de asemenea la Hadisul autentic care este relatat în cele mai multe
cărţi de Hadisuri de numeroşi companioni. Se spune că Profetul – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – a spus: „Noi nu suntem moşteniţi, ceea ce
lăsăm în urmă este milostenie.” Rezultă foarte clar de aici că Profetul nostru nu a
fost moştenit. Acesta a fost de asemenea şi motivul pentru care Abu Bakr s-a
împotrivit ca tot ceea ce aparţinuse Profetului în această viaţă să fie împărţit
familiei lui, şi anume Fatimei, fiica sa, soţiilor sale şi unchiului său, Abbas. Abu
Bakr – Pacea fie asupra sa – a argumentat acest lucru prin Hadisul de mai
înainte. Cei mai mulţi companioni, printre care Omar, Osman, Ali, Abbas, Talha
şi Zubair, au fost de acord cu el.
2) Imamul Tirmidhi a relatat acest Hadis cu un înţeles mult mai clar: „Noi,
profeţii, nu lăsăm moştenire.”

433

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

3) Pentru profeţi, această lume nu înseamnă să strângă bunăstare şi
proprietăţi. Nimic din această lume nu are valoare pentru ei încât să le atragă
atenţia sau să ceară fiilor lor să strângă din bogăţia lumească.
4) Zaharia a fost dulgher şi îşi câştiga hrana prin munca sa, aşa cum
făcuse şi David înaintea sa. Era de asemenea obiceiul ca profeţii să nu
muncească foarte multe ore ca să nu strângă resurse mult peste nevoile lor şi să
lase moştenire după moartea lor.
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – a zis: „Zaharia a fost dulgher.”

﴾ "O, Zaharia, Noi îţi aducem buna vestire a unui prunc, al cărui nume fi-va
Ioan, aşa cum nu am numit pe nimeni mai înainte de el!" ﴿
[Coran 19:7]

﴾ Atunci, l-au chemat îngerii, în vreme ce el se ruga, stând în picioare, în
templu, [zicându-i]: “Iată că Allah ţi-l vesteşte pe Yahya, care va adeveri un
cuvânt al lui Allah. [Şi el va fi] un bărbat nobil, neprihănit, un profet dintre cei
evlavioşi”. ﴿
[Coran 3:39]

Când Allah l-a vestit cu bucurie de naşterea unui fiu, lui Zaharia nu i-a
venit a crede că va avea un copil la acea vârstă şi în acele condiţii. A zis:
„Doamne, cum să am eu un prunc, când muierea mea este stearpă, iar pe mine
bătrâneţea mult m-a prea ajuns?” [Coran 19:8] Dacă ne gândim mai bine pare
imposibil să ai un fiu când glandele genitale bărbăteşti nu mai produc
spermatozoizi şi nici uterul nu mai este receptiv. Zaharia avea la acea vreme
şaptezeci şi şapte de ani. Este însă posibil să fi fost şi mai în vârstă.
Avraam s-a comportat în acelaşi mod atunci când a fost vestit cu bucurie
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că va avea un fiu. A zis: „Îmi aduceţi voi mie veste bună când m-au ajuns
bătrâneţile? Ce veste bună să-mi mai aduceţi?” [Coran 15:54]

Iar când soţia sa, Sara, a auzit această veste minunată, a zis:

﴾ Ci ea a zis: “Vai mie! O să nasc eu când sunt o muiere bătrână, iar
bărbatul meu e un moşneag?! Acesta este cu adevărat un lucru ciudat!” ~ Dar ei
au zis: “Te miri tu de hotărârea lui Allah? Îndurarea şi binecuvântarea lui Allah
asupra voastră, o, locuitori ai acestei case! El este cu adevărat Cel Vrednic de
Laudă [şi] Cel Vrednic de Glorie [Hamid, Majid]! ﴿
[Coran 11:72,73]
Atunci când Zaharia a spus acestea, îngerul i-a zis: „Aşa va fi! Căci grăit-a
Domnul tău: Aceasta va fi neînsemnată faptă, după ce te-am creat pe tine,
înainte de aceasta, fără ca tu să fi fost nimic!” [Coran 19:9] Allah este Capabil să
vă creeze din nimic, aşadar de ce să nu poată crea ceva din voi?

﴾ Şi i-am răspuns Noi şi i l-am dat lui pe Ioan şi am tămăduit-o pentru el pe
soaţa lui. Ei se întreceau în bine şi Ne chemau cu dorinţă şi cu teamă şi erau
evlavioşi faţă de Noi. ﴿
[Coran 21:90]

„Am tămăduit-o” înseamnă că am făcută aptă de procreare, prin
readucerea la viaţă a uterului, fertilizarea ovulelor şi începerea ciclului menstrual.
Zaharia i-a cerut lui Allah mai multe semne pentru a se putea asigura şi
s-a rugat să-i arate anumite semne pentru a afla dacă soţia sa e însărcinată.
Allah a grăit: „Semnul tău va fi acela că nu vei putea vorbi timp de trei zile decât
prin semne şi prin limbajul trupului. Acest lucru însă nu va afecta sănătatea sau
membrele tale. Vei fi perfect sănătos din toate punctele de vedere.” Şi îl
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pomenea adesea pe Allah şi îşi mărea slăvirea atât dimineaţa, cât şi seara.
Allah a grăit: „O, Ioan, primeşte Cartea întru putere. Şi i-am dăruit Noi
înţelepciune, pe când el era încă un copil.” [Coran 19:12] Acum Allah îi vorbeşte
lui Ioan şi ne dezvăluie că s-a născut datorită Făgăduinţei Sale şi a veştii
minunate. Şi în Îndurarea Sa Allah i-a dăruit înţelepciune şi ştiinţă încă din
copilărie.
Abdullah bin Mubarak a spus că Mu’ammar a zis: „Copiii i-au zis lui Ioan
bin Zaharia: «Vino cu noi şi împreună vom merge să ne jucăm.» El a răspuns:
«Noi nu suntem făcuţi pentru a ne juca».”
„Ca şi îndurare din partea Noastră” [19:3] Poate să însemne că Noi i l-am
dăruit pe Ioan lui Zaharia din Îndurarea şi Bunătatea Noastră. Însă Ikrima a zis:
„I-am dăruit Noi dragostea Noastră. Se poate de asemenea să însemne că Ioan
era foarte bun cu neamul său, şi în mod deosebit cu părinţii săi.”
„…şi curăţenie” se referă la puritatea sufletească şi a faptelor, puritatea firii
şi purtării sale. „Şi iubitor faţă de părinţii lui; şi nu era el nici semeţ, nici
îndărătnic.” [19:14]
„Şi pacea fi-va asupra lui în ziua când se va fi născut el, ca şi în ziua când
se va sfârşi şi în ziua când va fi readus la viaţă [din nou]” [Coran 19:15]
Qatada a relatat preluând de la Hasan: „Ioan şi Iisus s-au întâlnit. Iisus i-a
zis: «Caută iertare la Allah pentru mine, căci tu eşti mai bun decât mine.» Ioan i-a
răspuns: «Caută tu iertare la Allah pentru mine, căci tu eşti mai bun decât mine.»
Iisus a spus atunci: «Tu eşti mai bun decât mine, fiindcă eu am chemat pacea
asupra mea, însă, în ceea ce te priveşte, Allah a trimis pacea Sa asupra-ţi.»”
Abdullah bin Amr a spus: „Nimeni nu va veni la Allah fără de păcate în
afară de Ioan, apoi a recitat acest verset: «[Şi el va fi] un bărbat nobil, neprihănit,
un profet dintre cei evlavioşi.»” [Coran 3:39] Apoi a ridicat ceva de jos şi a zis:
„Păcatul lui este numai atâta, însă s-a căit pentru acesta cu o jertfă.”
Abu Sa’id a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască
– a spus: „Hasan şi Husein sunt căpeteniile tinerilor în Paradis, în afară de Ioan
şi de Iisus.”
A murit Zaharia de moarte naturală sau a fost ucis? Există două versiuni în
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această privinţă. Wahb bin Munabbih spune că Zaharia a fugit de neamul său şi
s-a ascuns într-un copac. Cei din neamul său au adus un ferăstrău şi au început
să taie pomul. Când ferăstrăul a ajuns la coastele sale, Zaharia a gemut. Atunci
Allah i-a revelat: „Dacă geamătul tău nu se va opri, voi întoarce pământul invers.”
Atunci nu a mai gemut şi a fost tăiat în două. Într-o altă versiune a unui Hadis
relatat de Idris bin Sinan, Wahb a spus: „Cel înaintea căruia s-a deschis copacul
a fost Isaia, iar Zaharia a murit din cauze naturale.”
Imamul Ahmed a relatat de la Harith Al-Aş’ari că Profetul – Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască – a spus: „Allah i-a poruncit lui Ioan să
îndeplinească cinci porunci şi de asemenea să le poruncească şi izraeliţilor să le
îndeplinească.” Însă Ioan a ezitat o vreme şi atunci Iisus i-a zis: „Ţi s-a poruncit
să respecţi cinci învăţături şi să le transmiţi izraeliţilor (să le respecte şi ei).
Aşadar, le vei vorbi tu sau le voi transmite eu.” Ioan a spus: „Frate al meu! Mă
tem că de vei face tu acest lucru, voi fi pedepsit sau pământul mă va înghiţi.”
Atunci Ioan i-a adunat pe izraeliţi în Ierusalim până ce moscheea s-a umplut.
Apoi s-a aşezat la amvon, l-a preamărit pe Allah şi a zis: „Allah Atotputernicul
mi-a poruncit mie cinci lucruri pe care să le îndeplinesc personal şi să vă
poruncesc vouă să le duceţi la bun sfârşit. Primul lucru este să nu slăviţi pe
nimeni în afară de Allah, fără a-I face Lui asociaţi sau egali. Acest lucru este
asemenea celui ce a cumpărat un rob cu cea mai bună avere, aur sau argint,
însă robul său a început să muncească pentru alţii. Spuneţi-mi cui i-ar plăcea ca
robul său să se comporte în acest fel şi să muncească pentru alţii? Allah v-a
creat şi v-a dăruit provizii, slăviţi-L aşadar numai pe Allah Unicul şi nu-i faceţi Lui
asociaţi.”
„Vă poruncesc să vă rugaţi. Allah îşi întoarce Faţa spre robul Său atâta
timp cât acesta nu este tulburat (în rugăciunea sa). Atunci când faceţi
rugăciunea, nu vă lăsaţi tulburaţi de alte lucruri.”
„Vă poruncesc să postiţi, căci postul este asemenea unui om care are o
pungă plină cu mosc şi se află într-o mulţime de oameni; fiecare se bucură de
mireasma lui (moscului). Şi mirosul gurii celui ce posteşte este mai curat pentru
Allah decât mireasma moscului.”
„Şi vă poruncesc să faceţi milostenii, căci milostenia este asemenea celui
ce a fost capturat de duşmani şi aceştia i-au legat mâinile de picioare şi apoi au
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dorit să-i taie capul. Atunci omul şi-a întrebat duşmanul: «Este posibil să ofer
răsplată şi să mă eliberez?» După ce duşmanii au fost de acord, a început să
plătească răsplata cu fiecare lucru pe care-l avea, mic sau mare, până ce s-a
eliberat.”
„Vă poruncesc de asemenea să-L pomeniţi adesea pe Allah. Pomenirea
este asemenea unui om urmărit de duşman, dar care a găsit o fortăreaţă şi a
intrat în ea. Omul este mai ocrotit de duşmanul lui, Satana, dacă îl pomeneşte pe
Allah.”
Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a zis: „Şi vă
poruncesc vouă cinci lucruri pe care Allah mi le-a poruncit. Să staţi alături de
majoritatea musulmană, să ascultaţi, să vă supuneţi, să migraţi şi să luptaţi
pentru cauza lui Allah, fiindcă cel ce se îndepărtează de grup chiar şi cu o
lungime de palmă nu se va mai afla în acel grup până la întoarcere. Iar cel ce
cheamă cu chemarea făcută în perioada ante-islamică (Jahiliia) va arde în Focul
Iadului. Companionii au spus: «O, Mesager al lui Allah! Chiar şi dacă s-a rugat şi
a postit?» Profetul a răspuns: «Chiar dacă s-a rugat, a postit şi a pretins că este
musulman. Chemaţi-i pe musulmani cu numele lor, numele cu care Allah i-a
numit, Muslimin, Mu’minin şi Ibad-Allah.»”
S-a spus că lui Ioan îi plăcea să stea izolat de oameni. Îşi găsea liniştea în
ţările libere şi în deşert, mânca frunze şi uneori lăcuste şi bea apă proaspătă din
izvoare. Se va spune: „Cine este mai liniştit decât tine, o, Ioan!”
Ibn Şihab a spus: „Într-o zi şedeam alături de Abu Idris Al-Khaulani şi
acesta ne spunea o istorisire. A zis: «Să vă spun cine a mâncat cea mai curată
mâncare?» Când s-a uitat la oameni, i-a văzut că erau nerăbdători să afle
răspunsul. El a spus: «Ioan bin Zaharia a mâncat cea mai curată mâncare.
Mânca mai degrabă cu animalele decât cu oamenii, căci nu-i plăcea să se afle
printre aceştia.»”
Ibn Mubarak a relatat de la Wuhaib bin Al-Ward că Zaharia nu l-a putut
vedea pe fiul său Ioan timp de trei zile şi atunci a mers în deşert să-l caute. L-a
găsit într-un mormânt pe care-l săpase chiar el şi stătea în el plângând. Zaharia
a zis: „O, fiul meu! Te-am căutat în ultimele trei zile şi te aflu acum în acest
mormânt pe care-l sapi pentru tine plângând?” Ioan a zis: „O, tată! Nu mi-ai spus
tu că între Janna (Paradis) şi Iad se află numai o linie ce nu poate fi trecută decât
numai de lacrimile celui ce plânge?” Zaharia a zis: „Plângi, fiul meu.” Şi au plâns
împreună.
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Uciderea lui Ioan
În ceea ce priveşte moartea lui Ioan sunt prezentate mai multe motive. Cel
mai cunoscut este acela că regele ce domnea la acea vreme peste Damasc a
vrut să o ia de soţie pe una dintre rudele sale, însă această căsătorie era
interzisă de legea Torei. Ioan i-a interzis să se căsătorească cu ea. Femeia şi-a
ascuns resentimentul faţă de Ioan. Odată, când regele o dorea cu poftă
trupească, femeia i-a cerut capul lui Ioan. Regele de îndată s-a învoit şi a trimis
oştenii lui să-l ucidă şi să-i aducă într-un vas capul. Se spune că femeia a murit
de îndată ce i-au adus capul lui Ioan.
Există mai multe versiuni referitoare la locul unde a fost ucis Ioan. A fost
ucis în moscheea din Ierusalim sau în altă parte? Într-o versiune de Şamla bin
Atiia se spune: „Şaptezeci de profeţi au fost ucişi pe Piatra din interiorul moscheii
din Ierusalim, iar unul dintre ei este Ioan.”
Într-o altă versiune a lui Sa’id bin Musaiiab se spune: „Nabucodonosor a
venit în Damasc şi a văzut că sângele lui Ioan bin Zaharia încă era cald şi
ţâşnea. A pus întrebări în legătură cu acel sânge şi oamenii i-au spus povestea
lui. A ucis apoi pentru acel sânge şaptezeci de mii de oameni şi atunci sângele a
încetat să mai ţâşnească.”
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Capitolul XXVII

Povestea lui Iisus
– Pacea fie asupra sa –
În Surat Al-Imran, Allah Atotputernicul a spus:

﴾ Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam şi familia lui Imran
peste toate lumile [din vremea lor], ~ Ca scoborâtori unii din alţii. Allah este Cel
care Aude Totul, Atoateştiutor [Sami’, ‘Alim]. ~ Muierea lui Imran a zis: “Doamne,
Îţi juruiesc [numai] Ţie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai Ţie!
Primeşte-l de la mine! Tu eşti Cel care Aude totul, Atoateştiutor [As-Sami’,
Al-’A-lim]!”.~ Şi când a născut, a zis ea: “Doamne, am zămislit o copilă!”, dar
Allah ştia bine ceea ce născuse ea. Şi un băiat nu este întocmai ca o copilă! “Eu
i-am pus numele Maria şi o încredinţez pe ea şi pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale,
împotriva lui Şeitan cel izgonit!”. ﴿
[Coran 3:33-36]

﴾ Domnul ei a acceptat-o cu bună primire şi a lăsat-o să crească cu bună
creştere şi a încredinţat-o lui Zaharia. Şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea
în templu, găsea lângă ea mâncare. Şi a întrebat-o el: “O, Maria, de unde ai
aceasta?” Iar ea îi răspundea: “Ea este de la Allah!” Allah îl hrăneşte pe cel pe
care El voieşte, fără socoteală! ﴿
[Coran 3:37]
În aceste versete, Allah Preaputernicul a spus că i-a ales pe Adam, Noe şi
seminţia lui Avraam şi Imran să transmită religia Sa, le-a revelat lor Călăuzirea şi
Învăţăturile Sale. Seminţia lui Avraam înseamnă cei doi fii ai săi, Ismail şi Isaac,
iar seminţia lui Imran era formată din Maria şi Iisus. Imran este tatăl Mariei.
Seminţia lui Imran se trage din urmaşii lui David – Pacea fie asupra sa.
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Imran a fost un om evlavios şi cu credinţă dreaptă. Mama Mariei se numea Ana
şi era fiica lui Faqud bin Qabil. Ea era de asemenea o persoană dreaptă, cu
teamă de Dumnezeu. În acea vreme Zaharia era profet şi el era soţul surorii
Mariei, Ashia, după cum au relatat cei mai mulţi învăţaţi. Alţii au spus însă că era
soţul surorii mamei sale, numită tot Ashia.
Ibn Ishaq şi alţii au relatat că mama Mariei nu putea să zămislească un
copil. Într-o zi însă a privit o pasăre cum îşi hrănea puii şi atunci şi-a dorit şi ea
un copil. A jurat că de va avea un copil îl va pune în slujba lui Allah şi acesta va
trăi în moscheea Bait-ul-Maqdis.
Se spune că a avut menstruaţia şi după aceea a născut-o pe Maria cu
soţul ei. A sperat să nască un băiat pe care să-l pună în slujba lui Allah, însă a
zămislit o copilă. Şi-a amintit de jurământul făcut lui Allah şi a zis dezamăgită:
„Doamne, am zămislit o copilă!”, .... Şi un băiat nu este întocmai ca o copilă!,
fiindcă pentru scopul slujirii lui Allah ar fi trebuit să fie un băiat care să slujească
în moschee. În acea vreme era obiceiul ca oamenii să-i pună pe unii dintre copiii
lor în slujba moscheii Bait-ul-Maqdis, sperând la o răsplată de la Allah.
„Eu i-am pus numele Maria...” Învăţaţii au presupus din acest verset că
pruncii pot primi un nume chiar în ziua în care s-au născut.
„...şi o încredinţez pe ea şi pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui
Şeitan cel izgonit!”. Imamul Ahmed a relatat în această privinţă un Hadis de la
Abu Huraira în care se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Nici un copil nu se naşte fără ca Satana să îl atingă şi iese
ţipând, în afară de Maria şi fiul ei, Iisus.”
Apoi Abu Huraira a spus: „Recită dacă voieşti: „...şi o încredinţez pe ea şi
pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui Şeitan cel izgonit!”
Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Fiecare om atunci când se naşte este
lovit de Satana în ambele părţi, în afară de Maria şi de fiul ei. Nu aţi văzut cum
plânge copilul atunci când se naşte?” Companionii au zis: „Ba da, o, Mesager al
lui Allah!” El a zis: „Este din cauză că Satana îl loveşte în ambele părţi.”
„Domnul ei a acceptat-o cu bună primire şi a lăsat-o să crească cu bună
creştere şi a încredinţat-o lui Zaharia.” Mulţi învăţaţi au spus că atunci când
Maria l-a născut pe Iisus, l-a învelit în nişte petece, l-a adus în moschee şi l-a dat
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celor din moschee. De vreme ce Maria era fiica imamului lor şi o făptură
prea-evlavioasă, au început să discute aprins despre cine o va lua în grija sa. În
acea vreme Zaharia era profet. A dorit să o ia în grija sa, deoarece soţia sa era
mătuşa ei sau sora ei, după cum se spune în alte relatări. S-au hotărât atunci să
tragă la sorţi şi sorţii au decis în favoarea lui Zaharia.
În Coran se spune:

﴾ Acestea sunt dintre veştile necunoscutului pe care Noi ţi le revelăm. Tu
nu ai fost lângă ei, când ei au aruncat calemurile lor [pentru a hotărî] care dintre
ei s-o ocrotească pe Maria şi nu ai fost lângă ei nici când ei au avut discuţia. ﴿
[Coran 3:44]
Au discutat aprins în legătură cu persoana care o va ocroti pe Maria şi
după ce au hotărât să tragă la sorţi au strâns laolaltă calemurile lor şi le-au pus
într-o loc specific. Apoi i-au cerut unui copil să meargă şi să le aducă unul dintre
acestea. Calemul pe care l-a adus băiatul era al lui Zaharia. Unii dintre ei au
cerut să mai tragă încă o dată la sorţi şi de data aceasta au pus calemurile într-o
apă. Cel al cărui calem va pluti împotriva curentului o va ocroti pe Maria. Şi din
nou a ieşit calemul lui Zaharia. Ei au cerut să mai tragă încă o dată la sorţi, a
treia oară, şi de data aceasta va câştiga cel al cărui calem va fi purtat de curent.
Şi de data aceasta a ieşit Zaharia şi astfel a devenit ocrotitorul Mariei.

﴾ Şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea
mâncare. Şi a întrebat-o el: “O, Maria, de unde ai aceasta?” Iar ea îi răspundea:
“Ea este de la Allah!” Allah îl hrăneşte pe cel pe care El voieşte, fără socoteală! ﴿
[Coran 3:37]
Exegeţii spun că Zaharia a construit în interiorul moscheii o cameră
special pentru Maria, unde nu intra nimeni în afară de ea. În singurătatea ei îl
slăvea pe Allah zi şi noapte şi avea grijă de moschee ori de câte ori venea rândul
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ei să facă acest lucru. Evlavia ei devenise atât de cunoscută, încât oamenii
începuseră să o dea drept exemplu. Allah a binecuvântat-o de asemenea prin
favoruri speciale. Ori de câte ori profetul Zaharia intra în camera ei, pentru a
vedea dacă are nevoie de ceva, găsea fructe proaspete pentru care nu era încă
sezonul. Era atât de surprins să le vadă în cameră şi de câte ori o întreba despre
acestea, zicând: „O, Maria, de unde ai aceasta?”, ea îi răspundea că erau de la
Allah: “Ea este de la Allah!” Allah îl hrăneşte pe cel pe care El voieşte, fără
socoteală! [Coran 3:37]
În Surat Al-Imran, Allah a grăit:

﴾ Îngerii au zis: “O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată. El te-a ales
peste femeile lumilor! ~ O, Maria! Fii cu ascultare faţă de Stăpânul tău,
prosternează-te şi pleacă-te, rugându-te împreună cu cei ce se pleacă!” ~
Acestea sunt dintre veştile necunoscutului pe care Noi ţi le revelăm. Tu nu ai fost
lângă ei, când ei au aruncat calemurile lor [pentru a hotărî] care dintre ei s-o
ocrotească pe Maria şi nu ai fost lângă ei nici când ei au avut discuţia. ﴿
[Coran 3:42-44]

﴾ Îngerii au zis: “O, Maria! Allah îţi vesteşte un Cuvânt din partea Lui:
numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreţ în această lume ca şi în lumea de
Apoi şi unul dintre cei mai apropiaţi [de Allah]. ~ El le va vorbi oamenilor din
pruncie, la fel şi când va fi bărbat între două vârste şi va fi dintre cei evlavioşi”. ~
Ea a zis: “Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat?” I-a
răspuns El: “Întocmai aşa!” Allah creează ceea ce voieşte El. Când El hotărăşte
un lucru, El spune doar “Fii” şi el este de îndată! ~ Şi El îl va învăţa scrierea şi
înţelepciunea, Tora şi Evanghelia. ﴿
[Coran 3:45-48]

﴾ Şi trimis la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la Domnul
vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre şi suflu asupra sa şi
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se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orb şi pe lepros, şi-i
voi învia pe morţi, cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncaţi şi ceea ce
păstraţi în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteţi
credincioşi! ~ Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine şi
vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la
Domnul vostru, deci fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Allah este
Stăpânul meu şi Stăpânul vostru. Aşadar, adoraţi-L pe El! Aceasta este o cale
dreaptă!” ﴿
[Coran 3:49-51]
Aşa cum se spune în Coran, îngerii au venit la Maria şi au vestit-o cu
bucurie că a fost aleasă de Allah dintre toate femeile vremii ei. A fost aleasă
pentru un scop deosebit, va da naştere printr-o minune, va naşte un prunc fără
tată, ce va vorbi încă din leagăn, chemându-i pe oameni la calea islamului. Apoi i
s-a cerut să-şi sporească devoţiunea şi prea-mărirea, să-şi exprime recunoştinţa
pentru această mare binecuvântare de la Allah.
Îngerul a zis: „O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată. El te-a ales
peste femeile lumilor!” [3:42] Poate să însemne că Maria a fost aleasă dintre
femeile din vremea ei pentru evlavia şi credinţa ei. Este de asemenea posibil ca
acest verset să se refere la excelenţa ei asupra femeilor din toate timpurile, fie ca
mesageră (a lui Allah), aşa cum se spune într-o versiune, fie ca o
drept-credincioasă. Dacă o considerăm a fi mesageră, aşa cum au pretins Ibn
Hazam şi alţii, la fel cum au pretins profeţia Sarei şi a mamei lui Moise, de vreme
ce Allah şi îngerii i-au vorbit, atunci se poate spune că acest lucru înseamnă că
Maria a fost cea mai însemnată dintre ele.
Dacă urmăm totuşi părerea majorităţii învăţaţilor, aşa cum a relatat
Abul-Hasan Al-Aş’ari, în care se spune că Profeţia este atribuită numai bărbaţilor,
atunci înseamnă că Maria a fost cea mai evlavioasă dintre “femeile lumilor”.
Anas a relatat că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a
spus: „Cele mai însemnate femei din lume sunt: Maria bint Imran, Asiia, soţia
Faraonului, Khadija bint Khuwailid şi Fatima bint Muhammed, Mesagerul lui
Allah.” (relatat de Tirmidhi)
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S-a relatat că A’işa i-a zis Fatimei: „Spune-mi de ce ai jelit şi apoi ai surâs
când te-ai aplecat peste Profet?” Ea a răspuns: „Profetul mi-a spus că va muri
răpus de boala sa, aşa că am plâns, apoi s-a aplecat şi mi-a spus că din seminţia
sa eu voi fi prima care îl va urma şi că eu eram căpetenia femeilor în Paradis,
fără a o menţiona pe Maria bint Imran, aşa că am surâs.” (relatat de Al-Bukhari)
Aceste Hadisuri ne arată că Maria şi Fatima sunt cele mai însemnate
dintre acestea patru. Într-un alt Hadis se spune că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Mulţi bărbaţi au ajuns să atingă
perfecţiunea, însă numai trei femei au atins acest stadiu: Maria, fiica lui Imran,
Asiia, soţia Faraonului şi Khadija, fiica lui Khuwailid, iar excelenţa A’işei peste
celelalte femei este precum excelenţa Tharid-ului asupra celorlalte mâncăruri.”
Perfecţiunea menţionată în acest Hadis se referă poate la vremea
respectivă, fiindcă ambele au avut grijă de un viitor profet la vremea copilăriei.
Asiia a avut grijă de Moise, iar Maria l-a născut pe Iisus. Acest lucru nu
înseamnă că Khadija, Fatima sau A’işa nu au fost perfecte. Khadija, aşa cum
ştim, a avut grijă de Profet timp de cincisprezece ani mai înainte de a primi
Profeţia şi după aceea peste zece ani. Şi-a pus averea şi proprietăţile în slujba
lui Allah şi l-a liniştit în vremuri de restrişte.
Fatima, fiica Profetului, se distinge de celelalte surori ale ei, fiindcă l-a
ajutat pe Profet în misiunea sa şi a luptat împotriva persecuţiilor celor din Mecca
asupra Profetului - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască.
A’işa a fost cea mai îndrăgită dintre soţiile Profetului. Profetul nu s-a
căsătorit cu nici o fecioară în afară de ea. În ceea ce privea religia, a fost cea mai
inteligentă şi mai învăţată făptură din comunitatea sa. Allah a revelat versete din
Coran în ceea ce o priveşte pentru a o salva de calomniile ipocriţilor. După
moartea Profetului a mai trăit încă cincizeci de ani şi a transmis învăţăturile
Coranului şi ale Sunnei, „Tradiţiei Profetice”.
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Naşterea lui Iisus, fiul Mariei
Referitor la naşterea lui Iisus, Allah Preaputernicul a grăit în Coran:

﴾ Pomeneşte în Carte [Coranul] şi de Maria, când ea s-a retras de la
neamul ei într-un loc spre răsărit ~ Şi a pus între ea şi între ei un văl! Şi atunci
am trimis la ea Duhul Nostru, care i s-a arătat cu înfăţişarea unui om adevărat. ~
A zis ea: "Caut apărare la Cel Milostiv faţă de tine! Dacă tu eşti cuvios, [nu te
apropia de mine]!" ~ I-a răspuns el: "Eu sunt numai un trimis al Domnului tău ca
să-ţi vestesc un prunc curat!" ~ Însă ea a zis: "Cum să am eu un prunc, dacă nu
m-a atins nici un bărbat şi nici târfă nu sunt?" ~ I-a răspuns el: "Aşa este! Dar
Domnul tău a zis: "Acesta pentru Mine-i [un lucru] uşor! Şi-l vom face Noi un
semn pentru oameni şi o îndurare din partea Noastră! Acesta-i un lucru [de mult]
hotărât!” ﴿
[Coran 19:16-21]

﴾ Şi ea l-a zămislit şi s-a retras cu el într-un loc depărtat. ~ Şi-au apucat-o
durerile lângă trunchiul unui curmal şi a zis ea: "O, de aş fi murit înainte de
aceasta şi cu totul de-aş fi fost uitată!” ~ Dar [un glas] a strigat-o de sub ea,
[zicându-i]: "Nu fi mâhnită! Domnul tău a făcut mai jos de tine un pârâiaş! ~ Şi
scutură spre tine trunchiul de curmal, căci el va lăsa să cadă lângă tine curmale
proaspete coapte! ~ Aşadar, mănâncă, bea şi fii fericită [de copilul tău]! Iar de vei
vedea tu vreun om, spune-i lui: "Eu i-am juruit Celui Milostiv un post şi de aceea
nu voi sta astăzi de vorbă cu nici un om!" ﴿
[Coran 19:22-26]

﴾ Apoi a venit cu el la neamul ei, purtându-l [în braţe]. Şi i-au zis ei: "O,
Maria, tu ai făcut un lucru îngrozitor! ~ O, soră a lui Aaron, tatăl tău nu a fost un
om [făcător] de rău, iar mama ta nu a fost o târfă!" ~ Ea [Maria] a făcut semn
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spre el, dar ei au zis: "Cum să vorbim cu acela care este un prunc de leagăn?" ~
Dar el [pruncul] a zis: "Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dăruit Scriptura şi m-a făcut
profet! ~ Şi El m-a binecuvântat, oriunde aş fi, şi mi-a poruncit Rugăciunea
[As-Salat] şi Dania [Az-Zakat], cât voi trăi, ~ Şi bunăcuviinţă faţă de născătoarea
mea! Şi nu m-a făcut pe mine trufaş, nici ticălos! ~ Şi pacea fie asupra mea în
ziua în care m-am născut şi în ziua în care voi muri şi în ziua în care voi fi adus la
viaţă [din nou]!” ﴿
[Coran 19:27-33]

﴾ [Spune, Muhammed]: „Acesta este Isus, fiul Mariei!” Aceasta este
povestea adevărată de care ei se îndoiesc! ~ Nu se cuvine ca Allah să-Şi atribuie
un fiu! Mărire Lui! Dacă El hotărăşte un lucru, atunci El zice „Fii!”, iar el este! ~
Allah este Domnul meu şi Domnul vostru. Adoraţi-L pe El şi acesta este un drum
drept! ~ Dar sectele se ceartă între ele şi va fi vai pentru aceia care nu cred, la
vederea unei Zile cumplite! ﴿
[Coran 19:34-37]
Aşa cum am văzut mai înainte, Maria era foarte devotată în slujirea
moscheii Bait-ul-Maqdis. Zaharia, ca profet şi ocrotitor al ei, a construit o cameră
specială unde ea să locuiască şi să-L slăvească pe Allah. Allah a pogorât asupra
ei binecuvântări şi i-a dăruit fructe proaspete deşi nu era încă vremea lor. Îngerii
au venit la ea, aducându-i veste minunată, că ea este cea aleasă de Allah şi că
din ea se va naşte un băiat fără tată. Aceasta a fost o grea încercare pentru ea,
fiindcă evlavia şi dreapta sa credinţă erau cunoscute tuturor. Era conştientă de
faptul că oamenii o vor arăta cu degetul şi o vor ponegri că a întreţinut o relaţie
ilegală.
Maria ieşea din moschee în timpul ciclului menstrual, dar şi pentru alte
nevoi, ca de exemplu pentru a-şi lua apă sau hrană ori de câte ori avea nevoie.
Într-o zi a ieşit pentru un anumit lucru şi s-a îndreptat singură spre partea de est
a Moscheii Aqsa (Bait-ul-Maqdis). În timp ce cobora, înaintea ei a apărut Gavriil,
trimis de Allah, sub înfăţişarea unui bărbat, după cum se spune în Coran: „care i
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s-a arătat cu înfăţişarea unui om adevărat.”
Se temea să vadă un bărbat atât de aproape de ea. „Caut apărare la Cel
Milostiv faţă de tine! Dacă tu eşti cuvios, [nu te apropia de mine]!” Gavriil i-a spus
să nu teamă de el, fiindcă nu era un om obişnuit, ci era Gavriil, mesagerul
Domnului ei, trimis de El. I-a avut veste minunată că va avea un prunc neîntinat.
Omeneşte gândind, este foarte ciudat să porţi în pântece un copil fără ca
mai înainte să fi avut contact sexual. Şi atunci şi-a exprimat uimirea astfel: „Cum
să am eu un prunc, dacă nu m-a atins nici un bărbat şi nici târfă nu sunt?” Îngerul
i-a spus că aceasta era o poruncă Divină care fusese deja hotărâtă să se
întâmple şi nimic nu o mai putea împiedica să aibă loc: I-a răspuns el: «Aşa este!
Dar Domnul tău a zis: "Acesta pentru Mine-i [un lucru] uşor!”»
Allah a spus că naşterea lui Iisus a fost un semn al Atotputerniciei Lui şi că
El face ceea ce doreşte fără a avea nevoie de fenomenul cauză-efect. L-a creat
mai înainte pe Adam fără tată şi mamă şi a creat-o pe Eva dintr-un bărbat, fără a
avea mamă. Acum îl va crea pe Iisus dintr-o femeie, însă fără tată. „Şi-l vom face
Noi un semn pentru oameni şi o îndurare din partea Noastră! Acesta-i un lucru
[de mult] hotărât!” [19:21]
Pentru ca ea să fie însărcinată, mulţi învăţaţi spun că Gavriil a suflat în
pieptul ei, iar acest suflu a intrat prin vagin în uterul ei şi astfel a rămas grea. În
alte versiuni se spune că a suflat în gura ei, încă acest lucru nu pare a fi susţinut
de contextul poveştii.
În Coran se spune:

﴾ „Şi [la fel şi] pe Maria, fiica lui 'Imran, care a rămas neprihănită şi am
suflat în ea din Duhul Nostru...” ﴿
[Coran 66:12]
Când l-a zămislit pe Iisus, Maria s-a aflat într-un mare impas şi îngrijorarea
sa a crescut gândindu-se la ce vor spune oamenii atunci când vor afla. În
această privinţă, Wahb bin Munabbih şi alţi învăţaţi au spus că atunci când
semnele sarcinii au început să fie vizibile, un bărbat pe nume Iosif bin Iacob
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An-Najjar, fiul unchiului ei din partea mamei, a fost surprins să o vadă astfel.
Fiind una dintre cele mai apropiate rude ale sale, cunoştea evlavia şi dreapta sa
credinţă. Însă a rămâne însărcinată fără a avea soţ era de neconceput pentru el.
Astfel că într-o zi i-a spus: „O, Maria! Oare o plantă creşte fără sămânţă?” Ea a
răspuns: „Da. Cine a creat prima plantă?” Apoi Iosif a zis: „Oare un copil poate fi
născut fără bărbat?” Ea a zis: „Da. Allah l-a creat pe Adam fără mamă şi tată.”
Atunci el i-a zis: „Spune-mi acum despre tine!” Maria a zis: «Allah mi-a vestit „un
Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreţ în această
lume ca şi în lumea de Apoi şi unul dintre cei mai apropiaţi [de Allah]. ~ El le va
vorbi oamenilor din pruncie, la fel şi când va fi bărbat între două vârste şi va fi
dintre cei evlavioşi”.» [Coran 3:45,46]
Unele frânturi de conversaţie sunt povestite şi de Zaharia, deoarece şi el a
avut astfel de nedumeriri şi Maria i-a dat răspunsuri asemănătoare.
Suddi a relatat de la un companion: „Într-o zi, Maria a mers să îşi vadă
sora. Aceasta i-a spus: «Simt că sunt însărcinată.» Maria a zis şi ea: «Şi eu de
asemenea simt că sunt însărcinată.» Amândouă s-au privit şi sora Mariei a zis:
«Simt că ceea ce port în pântece se pleacă înaintea a ceea ce este în pântecele
tău!»”
Malik a zis: „Mi s-a spus că Iisus şi Ioan au fost fiii unor mătuşi pe cale
maternă. Au fost concepuţi în aceeaşi perioadă şi mi s-a spus că mama lui Ioan
i-a spus Mariei: «Simt că ceea ce port în pântece se pleacă înaintea a ceea ce
este în pântecele tău!» Malik a zis de asemenea: «Este aşa datorită excelenţei
lui Iisus peste Ioan.»”
Există mai multe păreri diferite în ceea ce priveşte timpul cât a fost ţinut în
pântece Iisus. Într-o versiune relatată de Ibn Abbas şi Ikrima se spune că timp de
opt luni, însă într-o altă versiune relatată de Ibn Abbas se spune că l-a născut de
îndată ce l-a zămislit. Alţi învăţaţi au spus: „L-a zămislit timp de nouă ore,
recitând acest verset: „Şi ea l-a zămislit şi s-a retras cu el într-un loc depărtat. ~
Şi-au apucat-o durerile lângă trunchiul unui curmal” [Coran 19:22,23]
Acesta este totuşi un argument care nu îşi are locul aici şi care nu conţine
nici o dovadă temeinică. A fost o sarcină normală de nouă luni, adică timpul în
care în mod normal o femeie poartă o sarcină.
Vestea s-a răspândit foarte repede şi unii oameni răutăcioşi au ponegrit-o
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spunând că este însărcinată cu Iosif An-Najjar care aducea de asemenea slavă
Domnului în aceeaşi moschee. Totuşi, Maria s-a izolat de oameni şi a mers
într-un loc îndepărtat. Aşa cum s-a relatat în unele Hadisuri, a mers la Betleem,
care a fost construit de unul dintre împăraţii romani.
De durere a zis: „O, de aş fi murit înainte de aceasta şi cu totul de-aş fi fost
uitată!” [19:23] Şi suferea de două mari dureri: de durerile facerii şi de faptul că
era batjocorită de oameni. Ştia foarte bine ce vorbeau oamenii pe seama ei.
Aceştia nu credeau povestea ei. Cum putea, gândeau ei, o femeie ce se trăgea
dintr-o seminţie aşa de evlavioasă de preoţi să comită o astfel de nelegiuire?
Aceste lucruri au făcut-o să-şi dorească moartea. „Dar [un glas] a strigat-o de
sub ea” [19:24] Al cui era oare acel glas? Ibn Abbas, Qatada, Suddi şi Dahhak
au spus că era glasul lui Gavriil care a strigat-o. Însă după spusele lui Mujahid,
Hasan şi alţii însuşi Iisus a strigat-o, şi această versiune este susţinută şi de Ibn
Jarir.
Apoi Mariei i s-a spus să bea, să mănânce şi să stea liniştită, iar de cineva
intra în vorbă cu ea, trebuia să îi indice că postea. „Eu i-am juruit Celui Milostiv
un post şi de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu nici un om!” [19:26] În Şari’a
lor, postul consta în reţinerea de la mâncare, băutură, dar şi de a mai vorbi. În
Şari’a noastră însă reţinerea de la vorbă a fost ridicată.
Mulţi învăţaţi au menţionat că atunci când, pentru o perioadă, nu au mai
văzut-o pe Maria, oamenii au plecat în căutarea ei. Când au găsit-o, purta în
braţele sale un prunc. Ei au fost uimiţi şi au spus: „O, Maria, tu ai făcut un lucru
îngrozitor!” [19:27]
„O, soră a lui Aaron,” [19:28] Sa’id bin Jubair a spus că exista un bărbat
evlavios şi credincios pe nume Aaron. Au numit-o sora lui, deoarece şi el era la
fel de renumit ca şi ea în evlavie şi fapte bune. Într-o altă versiune se spune:
„S-au referit la fratele lui Moise, asemănând-o astfel cu el în credinţă.” Nu a fost
însă soră cu Moise sau cu Aaron, aşa cum Muhammed bin Ka’b Al-Qurazi a
pretins.
Imamul Ahmed a relatat că Mughira bin Şu’ba a spus: „Profetul m-a trimis
la Najran. Ei mi-au zis: «Aţi văzut ce recitaţi prin acest verset: „O, soră a lui
Aaron”? şi Moise înaintea lui Iisus, aşa şi aşa...» Şu’ba a zis: «Când m-am întors
la Profet, i-am spus şi lui ce fusesem întrebat.» El a zis: «De ce nu le-ai spus că
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se numeau pe ei înşişi cu numele profeţilor şi trimişilor de dinainte.»”
Qatada şi alţii au spus: „S-au numit după Aaron mai mult decât după
oricare alte nume.”
Totuşi, Ibn Jarir a scris în cartea sa de istorie că oamenii l-au acuzat pe
Zaharia că a întreţinut relaţii sexuale cu Maria şi au vrut să-l ucidă. A fugit, însă
aceştia l-au urmărit. Un copac s-a deschis înaintea sa pentru el, însă când a
intrat Satana l-a apucat de marginea veşmântului şi acesta a rămas în exterior.
Oamenii şi-au dat seama unde intrase şi l-au tăiat în două. Unii dintre ei au
acuzat-o pe Maria că avusese relaţii sexuale cu vărul ei, Iosif bin Iacob
An-Najjar.
Când situaţia a devenit insuportabilă şi oamenii nu credeau nimic din ceea
ce spunea, Maria le-a arătat pruncul şi le-a spus să vorbească cu el. Aceştia au
zis: „Cum?! Ne spui să vorbim cu un sugar ca să aflăm adevărul despre tine?
Crezi că noi suntem un neam de nebuni?” „Cum să vorbim cu acela care este un
prunc de leagăn?” [19:29] În timp ce se certau încă şi considerau spusele ei o
simplă glumă, pruncul a început să vorbească; şi a fost o mare minune:

﴾ „Dar el [pruncul] a zis: "Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dăruit Scriptura şi
m-a făcut profet! ~ Şi El m-a binecuvântat, oriunde aş fi, şi mi-a poruncit
Rugăciunea [As-Salat] şi Dania [Az-Zakat], cât voi trăi, ~ Şi bunăcuviinţă faţă de
născătoarea mea! Şi nu m-a făcut pe mine trufaş, nici ticălos! ~ Şi pacea fie
asupra mea în ziua în care m-am născut şi în ziua în care voi muri şi în ziua în
care voi fi adus la viaţă [din nou]!” ﴿
[Coran 29:30-33]
Atunci a fost prima dată când Iisus a vorbit. Primul lucru pe care l-a spus a
fost: „Eu sunt robul lui Allah!” [19:30] A vorbit despre sine ca fiind un rob al lui
Allah şi profet. Acest lucru neagă pretinderea creştinilor că el şi mama lui, Maria,
aparţin Divinităţii. Atunci Iisus a eliberat-o pe mama sa de acuzaţia falsă că a
născut un copil prin păcat. A spus că Allah i-a dăruit lui Scriptura şi înţelepciune
şi o persoană care este binecuvântată prin astfel de onoruri nu poată pretinde un
lucru greşit. Allah a blamat defăimarea pe care au pricinui-o Mariei, grăind astfel:
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„Şi din pricina necredinţei lor şi a clevetirilor grele pe seama Mariei” [Coran
4:156]
După ce a menţionat povestea naşterii lui Iisus, Allah a grăit că aceasta
este singura povestire adevărată şi a negat defăimările nedrepte ale evreilor şi
credinţele înşelătoare ale creştinilor cu privire la Iisus şi la mama sa, Maria. Şi a
zis: „Acesta este Isus, fiul Mariei!” Aceasta este povestea adevărată de care ei
se îndoiesc! ~ Nu se cuvine ca Allah să-Şi atribuie un fiu! Mărire Lui! Dacă El
hotărăşte un lucru, atunci El zice „Fii!”, iar el este! [Coran 19:34,35]
Aceeaşi accentuare o găsim şi în alte capitole din Coran, ca de pildă în
aceste versete:

﴾ Acestea ţi le recităm ţie din versete şi Mesajul Înţelepciunii. ~ Înaintea lui
Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut şi apoi i-a zis lui
„Fii” şi el a fost. ~ Adevărul vine de la Domnul tău şi nu va fi dintre aceia care se
îndoiesc! ~ Acelora care se contrazice cu tine [o, Muhammed], în privinţa lui
[Isus], după ştiinţa care ai primit-o, spune-le: „Veniţi, să-i chemăm pe fraţii noştri
şi pe fii voştri, pe muierile noastre şi pe muierile voastre, pe noi înşine şi pe voi
înşivă, apoi să ne rugăm şi să chemăm blestemul lui Allah asupra celor ce mint!”.
~ Aceasta este povestea cea adevărată şi nu există divinitatea în afară de Allah,
iar Allah este Puternic, Înţelept [Al-’Aziz, Al-Hakim]. ~ Iar dacă ei întorc spatele,
Allah îi ştie pe cei care seamănă stricare! ﴿
[Coran 3:58-63]
Versetele de mai înainte au fost revelate atunci când unii creştini din
Najran au venit la Profet şi au avut dispute cu referire la Iisus şi la apartenenţa sa
la divinitate. Atunci Allah a revelat în Surat Al-Imran întreaga poveste a zămislirii
Mariei şi a naşterii lui Iisus. Comunitatea evreiască a fost divizată în trei grupări.
Pe de o parte erau cei ce susţineau că Iisus a fost un copil iubit şi nu credeau în
el. Alţii susţineau însă că era fiul lui Allah sau chiar Allah Însuşi. Însă credincioşii
aveau credinţă în Mesajul său adevărat şi îl vedeau ca pe un rob şi profet al lui
Allah.
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De ce are nevoie Dumnezeu de un Fiu?
În nobilul Coran, la sfârşitul Surei Mariam, Allah Preaputernicul a grăit:

﴾ Şi ei zic: "Cel Milostiv şi-a luat un fiu!” ~ Voi spuneţi un lucru cumplit! ﴿
[Coran 19:88,89]
Aceasta este o afirmaţie atât de nedreaptă, încât:

﴾ Aproape că cerurile se crapă de aceste [vorbe], pământul se despică şi
munţii se prăbuşesc în fărâme, ~ Pentru că ei Îi atribuie Celui Milostiv un fiu, ~ În
vreme ce nu se cuvine ca Cel Milostiv să-şi ia un fiu! ~ Toţi cei care se află în
ceruri şi pre pământ vor veni la Cel Milostiv ca robi, ~ El i-a socotit şi i-a numărat
pe ei bine. ~ Şi fiecare dintre ei va veni la El în Ziua Învierii singur. ﴿
[Coran 19:90-95]
În aceste versete, Allah a dezminţit pretinderea celor ce-i atribuie Lui astfel
de erori. Întreaga existenţă îi aparţine lui Allah, fiindcă El este Creatorul şi nu are
nici un fiu sau asociat în Divinitatea Sa.
În Surat Al-An-am din Coran se spune:

﴾ Şi au făcut ca asociaţi ai lui Allah djinnii, în vreme ce El i-a creat pe ei. Şi
I-au născocit Lui fii şi fiice în neştiinţa [lor]. Mărire Lui! El este deasupra tuturor
celor cu care Îl înfăţişează! ~ Făcătorul desăvârşit [Badi'] al cerurilor şi al
pământului! Cum să aibă El un fiu, de vreme ce El nu a avut o soaţă? El le-a
creat pe toate şi El pe toate le ştie. ~ Acesta este Allah, Domnul vostru! Nu există
altă divinitatea în afară de El, Cel care le-a făcut pe toate! Aşadar, adoraţi-L pe
El! Şi El este peste toate ocrotitor! ~ Privirile nu-L ajung, însă El prinde toate
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privirile. El este Cel Blând [şi] Bine Ştiutor [Latif, Khabir]! ﴿
[Coran 6:100-103]
După ce a dezminţit pretinderea falsă a creştinilor şi a altora, Allah a
combătut ereziile şi fenomenul nedrept de a inventa credinţe ce nu urmează
adevărata călăuzire şi învăţăturile Divine.
Allah a grăit:

﴾ O, voi oameni ai Scripturii! Nu exageraţi în privinţa religiei voastre şi nu
spuneţi despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui
Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei şi un duh de la El. Credeţi,
aşadar, în Allah şi în trimişii Săi. Şi nu spuneţi “Trei!”. Opriţi-vă de la aceasta şi
va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să
aibă El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri şi de pre pământ şi Allah este
cel mai bun Ocrotitor [Wakil]. ﴿
[Coran 4:171]

﴾ 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. ~ Cât despre aceia care cred şi plinesc fapte bune, acestora le va
acorda răsplată din belşug, pe care o va mai şi spori cu harul Său. Cât despre
cei care sunt semeţi şi trufaşi, acestora le va rândui chin dureros şi nu vor afla
pentru ei, în afară de Allah, Ocrotitor [şi] Ajutor [Waleyy, Nasir]. ﴿
[Coran 4:172,173]
Nu doar creştinii au pretins că Allah are un fiu şi l-au slăvit, ci şi unii evrei
care se aflau de asemenea în aceeaşi greşeală, aşa cum am văzut în povestea
lui Uzair (Ezra).
Allah a grăit:
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﴾ Iudeii zic: „Uzayr este fiul lui Dumnezeu!”, iar creştinii zic: "Mesia este fiul
lui Dumnezeu!" Acestea sunt cuvintele lor, [rostite] cu gurile lor. Ei spun vorbe
asemănătoare cu ale acelora care nu au crezut de dinaintea lor - Allah să-i
nimicească! Cum [se înşeală ei], îndepărtându-se [de Adevăr]! ﴿
[Coran 9:30]
În ignoranţa lor şi fiind adepţi ai unei credinţe false, de-a lungul istoriei,
oamenii i-au atribuit lui Allah fii şi fiice. Ori de câte ori umanitatea se abătea de la
calea cea dreaptă şi nu credea în Mesajul transmis de profeţi îşi crea un zeu
(idol) sau mai mulţi care aveau propria lor înfăţişare. Fiecare părticică a
intelectului uman era implicată în această greşeală care-i abătea de la calea cea
dreaptă. În acest context, Allah a combătut acelaşi tip de afirmări făcute de
necredincioşii din Mecca în mai multe locuri din Coran. De exemplu se spune:

﴾ Şi-i fac ei pe îngerii, care sunt robii Celui Milostiv [Ar-Rahman], copile!
Au fost ei martori la facerea lor? Mărturisirea lor se va scrie şi vor fi ei întrebaţi. ﴿
[Coran 43:19]
În Surat Al-Anbiya se spune:

﴾ Ei zic: „Cel Milostiv Şi-a luat un fiu!” Mărire Lui! Însă ei nu sunt decât
nişte robi ţinuţi în cinste. ﴿
[Coran 21:26]
În Surat Yunus se spune:

﴾ Ei zic: "Allah şi-a luat un fiu!" Preaslăvitul este îndeajuns de Înstărit
[Al-Ghaniyy]. Ale Lui sunt [toate] cele din ceruri şi cele de pre pământ. Voi nu
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aveţi nici o dovadă pentru acest lucru. Spuneţi voi împotriva lui Allah ceea ce nu
ştiţi? ﴿
[Coran 10:68]
Toate aceste versete şi încă multe altele combat argumentele aduse de
cei care într-un fel sau altul cred că Dumnezeu are fii sau fiice. Islamul combate
în mod evident aceste credinţe greşite, afirmaţii false, total opuse Măreţiei lui
Allah, Cel ce nu are nici fii, nici fiice, nici parteneri.
În Surat Al-Ma’ida Allah a grăit:

﴾ Necredincioşi sunt aceia care zic: "Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei".
Spune: "Cine L-ar putea împiedica pe Allah, dacă ar voi să-l facă să piară pe
Mesia, fiul Mariei, ca şi pe mama lui şi pe toţi care se află pe pământ? Ale lui
Allah sunt împărăţia cerurilor şi a pământului, precum şi ceea ce se află între ele.
El creează ce El voieşte. Şi Allah este cu putere peste toate!” ﴿
[Coran 5:17]
Se vorbeşte de asemenea despre acest punct de vedere şi în Surat
Ma’ida:

﴾ Necredincioşi sunt aceia care spun: "Dumnezeu e Mesia, fiul Mariei!"
Doar a zis Mesia: "O, fii ai lui Israel, adoraţi-L pe Allah, Domnul meu şi Domnul
vostru!" Pe cel care aşază lângă Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar
adăpostul lui va fi Focul şi cei nelegiuiţi nu vor afla ajutor. ~ Necredincioşi sunt şi
aceia care spun: “Dumnezeu este treimea din trei”, căci nu există altă divinitatea
în afară de [Allah] cel Unic şi de nu vor înceta să vorbească astfel, îi va atinge şi
pe cei necredincioşi dintre ei chin dureros. ﴿
[Coran 5:72,73]
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﴾ Şi, oare, nu vin ei să se căiască la Allah şi să-i ceară Lui iertare? Allah
doară este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]. ~ Mesia, fiul Mariei, nu este decât
un trimis, asemenea trimişilor de dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu
evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate [de rând]. Priveşte ce semne
învederate le trimitem Noi şi apoi priveşte cum sunt ei îndepărtaţi [de la ele]! ﴿
[Coran 5: 74,75]
În versetele de mai înainte Allah a numit ambele credinţe ca fiind blasfemii
şi a spus că atât Iisus, cât şi mama sa nu au fost decât nişte făpturi umane. A
combătut credinţa lor în Treime, credinţa că Allah este Unul din Trei. Allah este
Absolut şi nu este divizat. Această credinţă greşită este atât de mare încât ei ar
putea să fie pedepsiţi în această lume, de n-ar fi Îndurarea lui Allah.
Mama lui Iisus, Maria, nu era altceva decât o făptură umană. Era o femeie
evlavioasă şi cu credinţă dreaptă. Ea nu a comis nici un act nelegiuit. Mânca din
hrana zilnică aşa cum făcea şi fiul ei, Iisus. A fost numai o femeie
drept-credincioasă.
Această credinţă este de asemenea combătută şi în acest verset:

﴾ Şi când va zice Allah: "O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor:
"Luaţi-mă pe mine şi pe mama mea drept dumnezei în locul lui Allah?", el îi va
răspunde: "Mărire Ţie! Eu nu aş fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să
spun! Dacă aş fi spus, ai şti, căci Tu doară ştii ce este în sufletul meu, pe când
Eu nu ştiu ce este în sufletul Tău! Doară Tu eşti Marele Ştiutor al celor
neştiute !". ﴿
[Coran 5:116]

﴾ Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit: "Adoraţi-L pe Allah,
Domnul meu şi Domnul vostru!" Şi am fost martor asupra lor atâta vreme cât
m-am aflat printre ei. Şi după ce m-ai luat la Tine, ai fost doar Tu Priveghetor
peste ei, căci Tu eşti Martor tuturor lucrurilor!" ~ De-i osândeşti, ei sunt doară
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robii Tăi, iar de-i ierţi pe ei, Tu eşti [cel] Puternic, Înţelept [‘Aziz, Hakim]!”. ﴿
[Coran 5:117,118]
Această conversaţie va avea loc în Ziua Judecăţii numai pentru a respinge
toate aceste fapte de slăvire pe care oamenii le-au făcut în numele devoţiunii şi a
preamăririi şi pentru a le anula, privându-i pe aceştia de orice răsplată. Ce zi
grea de dezamăgire!
Dacă Allah ar fi dorit să aibă un fiu, ar fi putut să aleagă orice lucru din
creaţia Sa. De ce Iisus? Însă Allah nu are vreun fiu sau vreo fiică.
În Coran se spune:

﴾ De ar fi voit Allah să-Şi ia un fiu, El ar fi ales ceea ce ar fi voit din ceea
ce a creat. Laudă Lui! El este Allah Cel Unic [şi] Atotputernic [Al-Wahid,
Al-Qahhar]. ﴿
[Coran 39:4]
Cu toate acestea, dacă ar fi un fiu sau o fiică pentru Allah, atunci profetul
Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască -, fiind Mesagerul Său,
i-ar fi slăvit pe aceştia mai înainte de a face altcineva acest lucru, ca supunere
înaintea lui Allah.

﴾ Spune: "Dacă ar avea Cel Milostiv [Ar-Rahman] un fiu, eu aş fi primul
dintre adoratori! ~ Mărire Stăpânului cerurilor şi pământului, Stăpânul Tronului! El
este mai presus de ceea ce ei vorbesc [despre El]!” ﴿
[Coran 43:81,82]
Într-un Hadis Qudsi (sfânt) se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască - a spus: „Allah Preaînaltul a grăit: «Fiul lui Adam m-a învinuit şi
nu ar fi trebuit să facă acest lucru. A susţinut că eu am un fiu, însă Eu sunt
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Unicul, Veşnicul, Absolutul, Cel ce nu a născut şi nici nu a fost născut, şi nu
există altă divinitate în afară de El.»” (relatat de Al-Bukhari)
Într-un alt Hadis se spune că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a zis: „Nimeni nu este mai îngăduitor la ofensele pe care le primeşte
decât Allah. Ei îi atribuie Lui un fiu, în timp ce El le asigură lor hrană şi
tămăduire.” (relatat de Al-Bukhari)

Evanghelia
Abu Zar’a Ad-Damisqi a spus: „Tora a fost revelată în ziua a şasea a lunii
Ramadan, iar Psalmii (Zabur) au fost revelaţi în ziua a douăsprezecea a lunii
Ramadan la 482 de ani după ce Tora (Scriptura) fusese trimisă. Evanghelia a
fost revelată în cea de-a optsprezecea zi a lunii Ramadan, la o mie cincizeci de
ani după Psalmi (Zabur). Coranul a fost revelat în a douăzeci şi patra zi a lunii
Ramadan.”
Ibn Jarir a spus: „Evanghelia a fost pogorâtă lui Iisus la vârsta de treizeci
de ani şi a trăit până ce a fost înălţat la ceruri la vârsta de treizeci şi trei de ani.”
Allah Preaputernicul a spus:

﴾ Şi când Allah va zice: “Isus, fiu al Mariei, adu-ţi aminte de harul Meu
asupra ta şi asupra mamei tale, când Eu te-am întărit cu Duhul Sfânt, să vorbeşti
oamenilor din leagăn şi când vei fi bărbat în toată firea! Eu te-am învăţat
scrierea, înţelepciunea, Tora şi Evanghelia. Iar când tu ai plăsmuit din lut chipul
unei păsări, cu voia Mea, şi ai suflat asupra lui, s-a făcut pasăre, cu voia Mea. Şi
i-ai tămăduit, cu îngăduinţa Mea, pe cel orb şi pe cel lepros! Şi ai făcut morţii să
vină la viaţă, cu îngăduinţa Mea. Şi i-am respins pe fiii lui Israel de la tine, când
tu le-ai adus semnele învederate. Iar aceia dintre ei care nu au crezut au zis:
Aceasta nu este decât vrăjitorie limpede!”. ﴿
[Coran 5:110]
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﴾ Şi când Eu le-am revelat apostolilor, zicând: "Credeţi în Mine şi în
Trimisul Meu!", au răspuns ei: "Noi credem, deci mărturiseşte că noi suntem cu
desăvârşire supuşi [musulmani]!". ﴿
[Coran 5:111]
A fi profet sau mesager este cea mai mare binecuvântare Divină pogorâtă
asupra cuiva. În ceea ce-i priveşte pe Iisus şi pe mama lui, este neobişnuită,
fiindcă naşterea lui Iisus a reprezentat o demonstrare pentru omenire a
Omnipotenţei lui Allah. Pântecele Mariei a reprezentat locul acelei demonstrări şi
aceasta înseamnă de asemenea un favor Divin, fiindcă Allah a ales-o pe ea
dintre toate celelalte femei. Iisus a avut multe astfel de manifestări neobişnuite
miraculoase. De exemplu, a fost născut fără tată. Duhul său a fost insuflat în
pântecele Mariei de Gavriil. Le-a vorbit oamenilor şi i-a chemat să urmeze calea
lui Allah în timp ce era încă în leagăn. I-a fost pogorâtă Cartea (Revelaţia) şi
înţelepciunea, a fost învăţat Tora şi Evanghelia. Mai mult decât atât, Allah i-a
dăruit lui Iisus puterea de a face minuni neobişnuite. De exemplu, crea din lut
forma unei păsări, apoi sufla în ea şi aceasta devenea o pasăre adevărată.
Putea tămădui o persoană ce se născuse oarbă, care nu avea leac şi putea
vindeca leproşii. De asemenea a readus morţii la viaţă.
„Şi i-am respins pe fiii lui Israel de la tine, când tu le-ai adus semnele
învederate. Iar aceia dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decât
vrăjitorie limpede!”. Acest lucru indică faptul că izraeliţii au dorit să-l răstignească
pe Iisus şi apoi Allah l-a înălţat şi l-a salvat.
În Surat Al-Imran, Allah vorbeşte despre Iisus şi despre Misiunea cu care a
fost trimis:

﴾ Şi El îl va învăţa scrierea şi înţelepciunea, Tora şi Evanghelia. ~ Şi trimis
la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu
plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre şi suflu asupra sa şi se va face
o pasăre vie, cu voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orb şi pe lepros, şi-i voi învia
pe morţi, cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncaţi şi ceea ce păstraţi în
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casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteţi credincioşi!
~ Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine şi vă voi îngădui
o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru,
deci fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ﴿
[Coran 3:48-50]

﴾ Allah este Stăpânul meu şi Stăpânul vostru. Aşadar, adoraţi-L pe El!
Aceasta este o cale dreaptă!” ~ Apoi, când Isus a simţit necredinţa lor, le-a zis:
“Cine sunt sprijinitorii mei [în chemarea] la Allah?” Apostolii au răspuns: “Noi
suntem sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem în Allah şi fă mărturie că noi [lui
Allah] Îi suntem supuşi [musulmani]! ~ Doamne! Noi credem în ceea ce Tu ai
pogorât şi-l urmăm pe Trimis, deci scrie-ne pe noi printre cei care fac mărturie”. ~
Şi ei au viclenit, dar Allah a făcut ca planurile lor să nu izbutească, fiindcă Allah
este cel mai bun dintre plănuitori! ﴿
[Coran 3:51-54]
Se spune că fiecare profet făcea minuni în conformitate cu ceea ce se
pricepeau cei din vremea lui. De exemplu, lui Moise i-a fost încredinţată o
minune care să se potrivească şi să întreacă arta vrăjitoriei. Iisus a fost de
asemenea trimis într-o vreme în care oamenii se mândreau cu chimia şi fizica. I
s-a dat puterea de a vindeca o persoană ce s-a născut fără vedere, de a tămădui
leproşii sau pe cei cu boli cronice. De asemenea a readus morţii la viaţă. Nici o
descoperire a ştiinţei nu a reuşit să-i vindece printr-o astfel de minune.
Aşa s-a întâmplat şi în cazul Profetului nostru - Allah să-l binecuvânteze şi
să-l miluiască. A fost trimis într-un loc în care oamenii erau mândrii de literatura
şi de poeziile lor. În Coran se găseşte un stil literar care a întrecut toate acele
poezii şi opere literare ce existau la acea vreme sau au venit mai apoi.
Iisus a transmis Mesajul său şi i-a chemat pe oameni să urmeze calea lui
Allah, însă cei mai mulţi nu l-au urmat. Ei l-au respins şi s-au răzvrătit împotriva
lui. Unii dintre ei, evlavioşi şi credincioşi, au răspuns chemării şi au devenit
adepţii săi. Aceştia l-au sprijinit, au răspândit Mesajul său şi l-au ocrotit de
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nelegiuirile neamului lor.
Totuşi, unii izraeliţi s-au opus cu răutate şi şi-a amăgit regele ce stăpânea
în acea perioadă spunând minciuni despre Iisus. Aceştia au complotat să-l
răstignească şi să-l ucidă. Însă Allah l-a ocrotit şi l-a salvat de intenţiile lor
nelegiuite. L-a înălţat la El şi l-a făcut pe unul din neamul său asemănător la chip
şi înfăţişare. Izraeliţii l-au confundat cu Iisus şi l-au răstignit.

Profeţiile lui Iisus
despre profetul nostru, Muhammed
Iisus a fost ultimul dintre profeţii izraeliţi. Le-a vorbit despre venirea celui
din urmă profet, după care Profeţia va fi pecetluită. Nu numai că a vestit cu
bucurie venirea sa, însă le-a spus şi numele acelui profet. A lăsat semne atât de
clare cu ajutorul cărora ei îl vor recunoaşte.
În Coran Allah a grăit:

﴾ Şi [adu-ţi aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: "O, fii ai lui Israel! Eu sunt
trimisul lui Allah la voi, întărind Tora de dinainte de mine şi vestind un Trimis ce
va veni după Mine şi al cărui nume este Ahmad!" Şi când el le-a adus semnele
limpezi, ei au zis: "Aceasta este vrăjitorie învederată!" ~ Şi cine este mai nelegiuit
decât acela care născoceşte minciună despre Allah, atunci când este chemat la
Islam? Iar Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuiţi. ~ Ei voiesc să stingă lumina
lui Allah cu gurile lor, însă Allah întregeşte lumina Sa, chiar dacă necredincioşii
nu voiesc. ﴿
[Coran 61:6-8]
În Surat Al-A’raf din Coran se spune:

﴾ Pentru aceia care îl urmează pe trimis, profetul neînvăţat, despre care
află scris la ei în Tora şi în Evanghelie. El le porunceşte ceea ce este bine şi-i
opreşte de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătăţile şi le opreşte lor pe cele
necurate şi-i uşurează pe ei de povara lor şi de lanţurile care au fost asupra lor.
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Cei ce cred în el şi îl susţin şi îl ajută şi urmează lumina care a fost pogorâtă cu
el, aceia vor fi izbânditori". ﴿
[Coran 7:157]
Abu Umama a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l
miluiască - a spus: „Eu sunt rugăciunea părintelui meu Avraam şi vestirea
minunată a lui Iisus. Când Avraam a înălţat Ka’aba, s-a rugat astfel: «Doamne,
trimite-le lor un Trimis dintre ei» [Coran 2:129]”
Şi când a venit ca ultim profet al neamului lui Israel, Iisus a ţinut o
cuvântare, spunând că Profeţia a ajuns la sfârşit printre izraeliţi şi că va veni cel
din urmă Profet ce se va naşte printre arabii neştiutori de carte, al cărui nume va
fi Ahmed.

Povestea Ma’idei (mesei servite din cer)
În Coran Allah a grăit:

﴾ [Aminteşte-ţi tu] când apostolii au zis: "O, Isus, fiu al Mariei, poate, oare,
Domnul tău să ne coboare o masă servită din cer?" El le-a zis: "Fiţi cu frică de
Allah, dacă sunteţi credincioşi!". ~ Ei au zis: "Voim să mâncăm din ea, ca să se
liniştească inimile noastre şi ca să ştim că tu ne-ai spus nouă numai adevărul şi
să fim întru aceasta printre martori". ~ Atunci a zis Isus, fiul Mariei: "O, Allah,
Stăpân al nostru! Coboară-ne nouă o masă servită din cer ca să ne fie nouă
sărbătoare - pentru cel dintâi şi pentru cel din urmă dintre noi - şi semn de la
Tine! Şi blagosloveşte-ne pe noi cu cele de ospăţ, căci Tu eşti Cel mai bun dintre
cei care hrănesc!". ~ Şi i-a răspuns Allah: “O voi coborî vouă, dar pe acela, care
nu va crede nici după aceasta, îl voi osândi cu un chin cu care nu voi mai
pedepsi pe nimeni din toate lumile!”. ﴿
[Coran 5:112-115]
Povestea aceasta sună aşa: „Profetul Iisus – Pacea fie asupra sa – a
poruncit apostolilor săi să postească timp de trei zile. Când au îndeplinit
termenul, i-au cerut lui Iisus să le aducă din cer o masă plină cu mâncare, pentru

463

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

ca ei să mănânce şi să ştie că Allah le-a acceptat postul. Au vrut de asemenea
ca ziua în care va veni masa din cer să fie una de sărbătoare pentru toţi fiii lui
Israel, şi fiecare dintre ei, de la sărac, la bogat să mănânce din bucatele acelea.
Iisus i-a mustrat pentru cererea lor şi s-a temut că ei o vor respinge şi nu îşi vor
arăta recunoştinţa. Însă apostolii săi au insistat cu cererea lor.”
Când nu mai încetau cu această cerinţă, Iisus s-a rugat la Allah să trimită
din ceruri pentru ei o masă plină cu hrană. Atunci Allah a trimis pe pământ o
astfel de masă, în timp ce oamenii priveau cu proprii lor ochi cum se cobora
dintre nori înspre ei. Iisus a privit-o coborând şi a continuat să se roage la Allah
să o lasă să fie o binecuvântare şi o îndurare de la El şi nu o pedeapsă pentru ei.
Se lăsa încet şi până ce a ajuns înaintea lui Iisus a fost acoperită. El a descoperit
masa, spunând: „În Numele lui Allah, care este Cel mai Bun dintre cei ce
dăruiesc.” Aceasta consta în şapte peşti, şapte pâini şi erau de asemenea şi
fructe.
Iisus le-a cerut să mănânce din acestea, însă au refuzat să mănânce mai
înainte de a mânca el. Iisus a zis: „Voi sunteţi cei ce aţi cerut această masă!”
Însă ei au refuzat să înceapă să mănânce. Iisus le-a cerut atunci celor săraci,
nevoiaşi, răniţi şi bolnavi, în jur de o mie trei sute de oameni, să vină şi să
mănânce. Cu toţii s-au apropiat şi au mâncat din acestea şi de îndată s-au aflat
vindecaţi. Toţi cei ce nu au mâncat s-au simţit plini de regrete când au văzut
acest lucru. Apoi, după câte se spune, masa cobora în fiece zi şi oamenii
mâncau din roadele ei. Toţi se simţeau îndestulaţi, cu toate că numărul lor se
ridica la aproape şapte mii de oameni.
Apoi a fost trimisă alternativ, o zi da şi una nu, fiind apoi limitată numai la
cei nevoiaşi şi săraci. Oamenii au început atunci să se certe pe această temă şi
să se pornească împotriva lui Iisus. Şi astfel masa a fost oprită să mai coboare,
iar cei ce complotaseră împotriva lui au fost desfiguraţi şi transformaţi în porci. Şi
i-a răspuns Allah: “O voi coborî vouă, dar pe acela, care nu va crede nici după
aceasta, îl voi osândi cu un chin cu care nu voi mai pedepsi pe nimeni din toate
lumile!”. [5:115]
Ibn Abu Ad-Dunia a relatat de la Fudail bin Aiias că profetul Isa (Iisus) a
fost întrebat: „O, Iisus! Cum de mergi pe apă?” El a răspuns: „Cu credinţa mea în
Allah!” Atunci au zis: „Însă noi avem de asemenea credinţă aşa cum ai şi tu şi
credem cu toţii aşa cum crezi şi tu.” Iisus a zis: „Atunci veniţi şi mergeţi.” Şi au
mers alături de el pe valuri şi apoi s-au înecat. Iisus le-a spus: „Ce s-a
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întâmplat?” Ei au răspuns: „Valurile ne înspăimântă.” Iisus a spus: „Nu vă temeţi
de Stăpânul valurilor?” Şi i-a scos din apă. Apoi a atins pământul cu mâinile sale
şi a luat în ele nisip, iar când a deschis palmele într-o mână era aur, iar în
cealaltă pietriş. I-a întrebat: „Care dintre acestea vă place mai mult?” Cu toţii au
zis: „Aurul.” Iisus a zis: „Pentru mine însă acestea sunt la fel.”
Iisus purta veşminte din lână, mânca din frunze, nu avea casă, familie,
bogăţie sau avere şi nimic ce să păstreze pentru ziua următoare.
Sha’bi a spus: „De câte ori i se pomenea despre Ziua Judecăţii, plângea şi
zicea: «Nu se cuvine pentru fiul Mariei ca Ziua Judecăţii să fie pomenită înaintea
sa, iar el să păstreze tăcerea.»”
Iisus le-a spus apostolilor săi: „Toţi regii şi conducătorii au lăsat pentru voi
înţelepciune, voi lăsaţi Dunia (materiale, subiecte) pentru ei.”
A spus de asemenea: „Întrebaţi-mă pe mine, fiindcă eu sunt un om blând,
nu mă încred şi sunt neînsemnat în ochii mei.”
Iisus le-a zis de asemenea apostolilor lor: „Mâncaţi pâine din orz, beţi apă
curată şi părăsiţi această lume în pace. Dulceaţa acestei lumi este amărăciune în
lumea de apoi, iar amărăciunea în această viaţă este dulceaţă în lumea de apoi.
Robii adevăraţi ai lui Allah nu trăiesc în lux. Cu adevărat grăiesc că învăţatul ce
dă întâietate cunoaşterii, şi nu poftelor şi dorinţelor sale, şi-ar dori ca fiecare să
devină ca el.”
S-a relatat de asemenea că a zis: „O, fii slabi ai lui Adam! Temeţi-vă de
Allah indiferent unde v-aţi afla, trăiţi în această lume precum nişte oaspeţi,
consideraţi moscheea casa voastră, învăţaţi ochii voştri să plângă, trupul vostru
să îndure şi inima voastră să reflecteze. Şi nu vă temeţi pentru proviziile de
mâine, fiindcă este păcat.”

Înălţarea la ceruri şi răstignirea
Allah a grăit:

﴾ „Şi ei au viclenit, dar Allah a făcut ca planurile lor să nu izbutească,
fiindcă Allah este cel mai bun dintre plănuitori! ~ Când Allah a spus: “O, Isus! Eu
îţi voi da o răsplată îmbelşugată, te voi înălţa la Mine, te voi mântui de cei care
nu cred şi îi voi pune pe cei care te-au urmat peste cei care nu cred până în ziua
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Învierii. Apoi la Mine va fi întoarcerea voastră şi Eu voi judeca asupra celor în
care voi nu vă înţelegeţi.” ﴿
[Coran 3:54,55]
În Surat An-Nisa, Allah a spus:

﴾ [Noi i-am blestemat] din pricina încălcării legământului lor şi necredinţei
lor în revelaţiile lui Allah şi uciderii de către ei a profeţilor pe nedrept şi rostirii
cuvintelor: "Inimile noastre sunt învelite". În fapt, Allah le-a pecetluit, pentru
necredinţa lor, fiindcă ei nu cred decât foarte puţin. ~ Şi din pricina necredinţei lor
şi a clevetirilor grele pe seama Mariei, ﴿
[Coran 4:155,156]

﴾ 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 cruce, 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 Puternic şi
Înţelept ['Aziz, Hakim]. ~ Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărţii care să nu creadă
în el, înaintea morţii sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor. ﴿
[Coran 4:157-159]
Aceste versete ne spun că profetul Iisus – Pacea fie asupra sa – a fost
înălţat la ceruri după ce evreii care erau împotriva lui s-au plâns şi l-au amăgit pe
regele acelei vremi, fiindcă doreau să-l răstignească şi să-l ucidă.
Ibn Abu Hatim a relatat de la Ibn Abbas: „Când Allah a dorit să-l înalţe la
ceruri, Iisus a venit la companionii săi. Erau doisprezece bărbaţi, dintre care unii
erau apostolii săi. Tocmai făcuse o baie şi din păr încă i se scurgeau stropi de
apă. Le-a zis: «Printre voi se află unul ce se va lepăda de mine de douăsprezece
ori după ce a crezut în mine.» Apoi a zis: «Cine dintre voi va lua înfăţişarea mea
şi va fi ucis în locul meu, astfel că va ajunge la rangul meu?» Un tânăr a înaintat.
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Însă Iisus a zis: «Aşează-te!» Apoi a repetat încă o dată întrebarea şi acelaşi
tânăr s-a ridicat, a înaintat şi a zis: «Eu (sunt acela).» Iisus a zis: «Tu eşti acela.»
şi apoi acesta a luat chipul şi asemănarea lui Iisus, iar Iisus a fost înălţat la ceruri
de la fereastra casei sale.”
Evreii au venit să-l caute. L-au luat atunci pe tânăr, l-au ucis şi apoi l-au
răstignit. Mai târziu s-au format trei grupuri. Prima grupare, numită Iacobită
(Ia’qubiia), a crezut că a fost Însuşi Domnul ce stătuse printre ei atât cât dorise
El, apoi se întorsese la ceruri. Cea de-a doua grupare, numită Nestoriană
(Nasturiia), credea că el este fiul Domnului ce fusese printre ei şi stătuse atâta
timp cât dorise, apoi Tatăl îl ridicase la cer. Însă gruparea adevăraţilor credincioşi
a spus că Iisus era robul şi mesagerul lui Allah ce stătuse printre ei atât cât
dorise, apoi Stăpânul său, Allah, îl înălţase la El. Cele două grupări de
necredincioşi s-au unit împotriva grupării de credincioşi şi astfel adevăratele
învăţături islamice transmise de Iisus au devenit necunoscute până ce Allah l-a
trimis pe profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască.
Hasan Basri şi Ibn Ishaq au spus: „Regele ce a hotărât moartea lui Iisus a
fost David bin Naura. El a poruncit ca Iisus să fie ucis şi spânzurat. L-au
înconjurat pe Iisus, care se afla în interiorul unei case din Bait-ul-Maqdis. Era
noaptea de sâmbătă. Când erau gata să intre în casă, unul dintre cei ce se aflau
alături de el a luat chipul şi asemănarea lui Iisus. Şi Iisus a fost înălţat la ceruri de
la fereastra acelei case. Când au intrat în casă, l-au găsit pe tânărul ce luase
înfăţişarea lui Iisus, şi atunci l-au luat cu ei şi l-au răstignit. Chiar au pus şi o
coroană de spini pe capul său pentru a râde de el. Creştinii ce nu au fost prezenţi
la acea vreme au crezut ceea ce au pretins evreii, şi anume că ei l-au ucis pe
Iisus.”
Allah a grăit: „Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărţii care să nu creadă în
el, înaintea morţii sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor.” Se
referă la vremea în care Iisus va coborî din nou pe pământ, înainte de Ziua
Judecăţii, va ucide porcul, vă fărâma crucea şi nu va urma decât islamul.
Ibn Jarir a relatat de la Wahb bin Munabbih: „Iisus a venit cu
şaptesprezece dintre apostolii săi la o casă. Apoi au venit oamenii regelui şi au
înconjurat locuinţa. Însă atunci când au intrat în casă, Allah a făcut ca chipul şi
asemănarea lui Iisus să fie asupra tuturor celor ce se aflau acolo. Aceştia au
rămas uimiţi şi au zis: «Aţi făcut vrăji asupra noastră. Fie va veni Iisus la noi, fie
vă vom ucide.» Iisus le-a zis însoţitorilor săi: «Cine poate să cumpere astăzi un

467

ISTORISIRI DESPRE PROFEŢI

loc în Janna (Paradis)?» Un bărbat a zis: «Eu!» şi a ieşit, spunând: «Eu sunt
Iisus!» Atunci l-au luat şi l-au răstignit şi astfel au fost induşi în eroare în credinţa
lor că aceştia l-au ucis pe Iisus, aşa cum cred creştinii. Însă Iisus a fost înălţat la
ceruri de Allah în acea zi.”
Ibn Asakir a zis: „După Iisus, Maria a mai trăit timp de cinci ani, a murit
aşadar la vârsta de cincizeci şi trei de ani.”
Hasan Basri a spus: „Iisus avea treizeci şi patru de ani când a fost înălţat
la ceruri.” Sa’id bin Musaiib a spus: „Avea treizeci şi trei de ani când a fost înălţat
la ceruri.”

Excelenţa lui Iisus
Allah Atotputernicul a grăit:

﴾ Mesia, fiul Mariei, nu este decât un trimis, asemenea trimişilor de
dinainte de el, iar mama lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi
mâncau bucate [de rând]. Priveşte ce semne învederate le trimitem Noi şi apoi
priveşte cum sunt ei îndepărtaţi [de la ele]! ﴿
[Coran 5:75]
Iisus a fost numit Mesia deoarece a umblat în tot ţinutul chemând oamenii
să urmeze calea lui Allah şi încercând să scape de persecutările evreilor. Într-o
altă versiune se spune că a fost numit aşa deoarece avea picioare plate (avea
platfus).
S-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus:
„Nici un copil nu se naşte fără ca Satana să-l lovească într-o parte când este
născut şi el iese ţipând, în afară de Maria şi de fiul ei. El a venit să-l lovească,
însă l-a lovit în cortină.”
Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - a spus: „Cel ce
mărturiseşte că nu există altă divinitate în afară de Allah Unicul, că El nu are pe
nimeni egal, că Muhammed este robul şi Mesagerul lui Allah, că Iisus este robul
şi Mesagerul Său, Cuvântul Său pe care l-a suflat în Maria şi un duh de la El, că
Janna (Paradisul) este adevărat şi că Iadul este adevărat va fi lăsat de Allah să
intre în Paradis (Janna) indiferent de ceea ce a făcut.” (convenit)
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S-a relatat de asemenea un Hadis în care se spune: „Dacă un bărbat o
învaţă pe roaba sa cele mai bune maniere, îi dăruie cea mai bună ştiinţă, apoi o
eliberează şi se căsătoreşte cu ea, va avea parte de dublă răsplată. În mod
asemănător, dacă un bărbat crede în Iisus, fiul Mariei, apoi crede în mine, va
avea parte de dublă răsplată...” (Al-Bukhari)
S-a relatat de la Ibn Abbas că l-a auzit pe Omar spunând din amvon:
„L-am auzit pe Profet - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască - spunând: «Nu
mă preamăriţi aşa cum creştinii l-au preamărit pe Iisus, fiul Mariei, fiindcă eu sunt
numai un rob.»” (Al-Bukhari)
Imamul Ahmed a relatat că Abu Huraira a spus că Profetul - Allah să-l
binecuvânteze şi să-l miluiască - a zis: „Profeţii sunt precum fraţii care au mame
diferite, religia lor este una, însă mamele lor sunt diferite. Sunt mai demn de Iisus
decât alţii, fiindcă nu a fost nici un profet între mine şi el. El va coborî din ceruri şi
când îl veţi vedea îl veţi recunoaşte. Este un bărbat de statură medie cu un ten
rozaliu, o statură minunată. Din părul său par a se scurge picuri de apă cu toate
că nu este ud. Va sfărâma crucea, va ucide porcul, va impune taxă şi va nimici
toate celelalte religii până ce nu va mai rămâne decât islamul. Allah îl va ucide pe
Dajjal cu mâna sa (lui Iisus) şi pacea va domni. Veţi vedea cămile păscând
alături de lei, tigrii alături de vite şi oi alături de lupi. Copiii se vor juca cu şerpii şi
nu îşi vor face rău unii altora. Iisus va sta un timp hotărât şi apoi va muri.
Musulmanii vor face rugăciunea de înmormântare şi îl vor îngropa.”
Într-un alt Hadis, Abu Huraira a spus că Profetul - Allah să-l binecuvânteze
şi să-l miluiască - a zis: „Va rămâne timp de patruzeci de ani pe pământ.” Va
coborî la minaretul alb din Damasc după ce a fost făcută chemarea pentru
rugăciunea de dimineaţă. Imamul îi va ruga să conducă rugăciunea, însă el va
zice: „Nu, voi sunteţi unul altuia conducător...”, onoruri de la Allah pentru această
comunitate (Umma).” Într-o altă versiune se spune că Iisus va zice: „Rugăciunea
vă cheamă” şi se va ruga în spatele imamului. Se va ridica apoi alături de alţi
musulmani şi vor porni în urmărirea lui Dajjal, iar el îi va găsi şi îl va ucide cu
mâna sa.
Imamul Bukhari a relatat de la Salman următoarele: „Perioada dintre Iisus
şi Muhammed – Pacea fie asupra lor – este de şase sute de ani.”
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