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În numele lui Allah Ar-Rahman (Cel Milostiv), 

Ar-Rahīm (Cel Îndurător) 
 

 

Introducere 

 

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate 

binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, 

asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor 

care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel 

Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii! 
 

Cele ce urmează se bazează pe cărți, manuscrise, texte și 

povestiri reale ale martorilor oculari, prea numeroase pentru a fi 

menționate aici, conservate în forma originală de-a lungul 

secolelor, atât de către musulmani, cât și de către nemusulmani. 

Mulți oameni din zilele noastre discută despre Profetul 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Cine a fost el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

mai exact? Ce a propovăduit? De ce a fost el (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atât de mult iubit de către 

unii și atât de mult urât de către alții? A trăit el (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) așa cum și-a dorit? Era 

un om sfânt? A fost un Profet al lui Allah? Care este adevărul 

despre acest om? 

 

Judecați voi! 

În primul rând, înainte de listarea informațiilor de la A la Z 

despre Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!), să începem cu simple dovezi istorice. 
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Aici găsiţi informații așa cum au fostele relatate de mii de 

oameni, dintre care mulți l-au cunoscut personal pe Profet (Pacea 

şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Mohammed ibn ‘Abd Allah ibn ̒ Abd Al-Muttalib (Mohammed, 

fiul lui ‘Abd Allah, fiul lui ̒ Abd Al-Muttalib) s-a născut în anul 570 

d.Hr. şi a murit în anul 633 d.Hr., numele de «Mohammed» 

însemnând „cel lăudat” sau „cel demn de laudă”. 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

a fost un descendent al neamului lui Avraam (Pacea fie asupra 

lui!; Ibrāhīm în limba arabă), pe linia genealogică a fiului său cel 

mai mare, Ismail (Pacea fie asupra lui!; Ismā’īl în arabă) şi făcea 

parte din nobilul trib Quraiş, liderii oraşului Mecca ale acelor 

zile. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a 

căzut niciodată în practica comună a tribului său de a adora 

statui, idoli sau alţi „dumnezei” făcuţi de mâna omului. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a crezut 

în faptul că Dumnezeu (Allah în arabă) este cu adevărat Unicul 

Dumnezeu și, ca atare, că doar acest Dumnezeu (Allah) trebuie să 

fie adorat, fără a I se alătura Lui alte „divinități” în adorare. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ținut 

Numele lui Dumnezeu (Allah) la cel mai înalt rang de respect și nu 

a folosit niciodată Numele Lui în van sau din trufie. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

disprețuit adorarea falsă, toate complexitățile și degradarea la 

care aceasta conduce. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

insistat ca Poruncile lui Allah Cel Atotputernic să fie respectate, 

așa cum au făcut şi Profeții (Pacea fie asupra lor!) de dinaintea 

sa. 
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EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a 

comis niciodată adulter, interzicându-le și celorlalţi acest lucru. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

interzis cămătăria și dobânda pentru împrumutul de bani, așa cum 

Isus (Pacea fie asupra lui!) a făcut cu câteva secole înaintea lui. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a 

pariat niciodată şi nici nu a permis acest lucru altora. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a 

băut niciodată alcool, chiar dacă era ceva obişnuit printre 

oamenii din timpul său, de pe acele meleaguri. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu s-a 

implicat niciodată în bârfă şi obişnuia să stea departe de la 

ascultarea a ceea ce era legat de aceasta. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a oferit 

rugăciunile la modul și în direcția (spre Ierusalim, până ce Allah a 

ordonat schimbarea spre Mecca) care le-au fost prescrise 

Profeților în Biblie: stând în picioare, plecându-se, îngenunchind 

și prosternându-se, și așa cum o au făcut și ei înaintea sa. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a postit 

timp de mai multe zile, uneori, pentru a fi și mai aproape de Allah 

Cel Atotputernic și departe de caracterul restrâns al atracțiilor 

lumești. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

predicat că Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost neprihănita zămislire 

și miracolul nașterii Mariei (Pacea fie asupra ei!) și că ea (Pacea 

fie asupra ei!) a fost cea mai bună creație, dintre femei, a lui Allah 

Cel Atotputernic. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

susținut chiar și în faţa evreilor din Medina că Isus (Pacea fie 
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asupra sa!) a fost Mesiah, Hristosul, cel prezis să vină în Tora lor 

(Vechiul Testament). 

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

că Isus (Pacea fie asupra sa!) a înfăptuit numeroase miracole cu 

Voia lui Allah Cel Atotputernic, vindecând leproşii, redându-i 

vederea unui orb şi chiar aducând la viaţă un mort. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

declarat ferm că Isus (Pacea fie asupra sa!) nu a fost răstignit, ci 

Allah Cel Atotputernic l-a înălţat la Cer. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a prezis 

că Isus (Pacea fie asupra sa!) va reveni înainte de sfârșitul lumii 

pentru a conduce adevărații credincioși la o victorie asupra răului 

și a oamenilor nelegiuiți și el (Pacea fie asupra sa!) îl va distruge 

pe Antichrist. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

poruncit plata daniei către săraci și a fost apărătorul și 

protectorul văduvelor, orfanilor și al călătorilor. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a 

ordonat oamenilor să fie uniţi cu familiile lor și să onoreze 

legăturile de rudenie, restaurând relațiile bune dintre membrii 

familiei. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a 

cerut adepților săi să se angajeze numai în relații legale de 

căsătorie și a interzis relaţiile intime în afara căsătoriei, conform 

Poruncilor lui Allah Cel Atotputernic. 

EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

insistat în a le oferi femeilor drepturile lor, zestrea, moştenirea şi 

proprietăţile ce le aparţin. 
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EL (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dat 

dovadă mereu de răbdare și atitudine umilă exemplară și toți cei 

care l-au cunoscut au fost nevoiți să recunoască aceste virtuți. 
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~ Capitolul I ~ 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) de la A la Z 
 

A. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a 

mințit niciodată, nu a rupt vreun legământ şi nici nu a depus 

mărturie mincinoasă; el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost renumit printre oamenii triburilor din Mecca, 

fiind cunoscut sub numele de „Spiritul adevărului” (As-Saddiq). 

B. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu s-a 

implicat niciodată într-o relaţie sexuală extraconjugală, nici nu a 

aprobat vreodată acest lucru, chiar dacă era ceva foarte frecvent în 

acele timpuri. 

C. Singurele lui relații cu femei au fost cele din cadrul 

căsătorilor legitime, contractuale, cu martori adecvaţi, în 

conformitate cu Legislaţia islamică. 

D. Relația cu soția sa, ̒ Aishah (Allah să fie mulțumit de ea!), 

a fost doar cea din cadrul căsătorie. El (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) nu s-a însurat cu ea de prima dată, atunci când 

tatăl ei i-a oferit-o în căsătorie. El (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) nu s-a căsătorit cu ea până când ea nu a ajuns 

la pubertate și a putut decide pentru ea. Relația lor este descrisă în 

fiecare detaliu de către ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), ca 

fiind una bazată pe iubire și respect reciproc, fiind o unire 

înfăptuită, cu adevărat, în Rai. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de 

ea!) este considerată a fi una dintre cei mai mari savanți ai 

islamului și toată viața ei a fost căsătorită numai cu Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ea nu a dorit 

niciun alt bărbat, nici nu a rostit vreodată ceva defavorabil cu 

privire la Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!). 
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E. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

interzis orice tip de asasinat până când ordinele cu privire la 

represalii au venit de la Allah. Chiar și atunci, limitele au fost clar 

precizate și numai cei implicați în luptă activă împotriva 

musulmanilor sau a islamului puteau fi uciși în luptă. Chiar și 

atunci, acest lucru a fost permis numai în conformitate cu regulile 

foarte stricte venite de la Allah. 

F. Uciderea oricărei vieți nevinovate a fost interzisă de către 

el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

G. Nu a existat niciun genocid al evreilor. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a oferit protecție și iertare 

evreilor, chiar şi după ce aceştia au rupt legămintele cu el de mai 

multe ori. Ei nu au fost atacați până când nu a fost dovedit în mod 

clar că au fost trădători pe timp de război și au încercat să-l ucidă 

pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi să-i 

doboare pe musulmani cu orice preț. Represaliile au fost doar 

contra acelor evrei care s-au dovedit a fi trădători și nu asupra 

celorlalţi. 

H. Sclavia erau ceva obișnuit în acele timpuri pentru toate 

națiunile și triburile. Islamul a fost cel care a încurajat eliberarea 

sclavilor și a promis răsplată mare, de la Allah, pentru cei care 

făceau acest lucru. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a oferit exemplu prin eliberarea sclavilor și 

prin încurajarea tuturor adepților săi pentru a face același lucru. 

Exemplele îl includ pe propriul său slujitor (care a fost, de fapt, 

considerat asemeni unui fiu pentru el), Zaid ibn Al-Haritha, și pe 

Bilal (Allah să fie mulțumit de ei!), sclavul care a fost cumpărat de 

către Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el!) numai cu scopul de a 

fi eliberat. 

I.  Deoarece au existat mai multe tentative de asasinare ale 

Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), vărul său, ʻAli (Allah să fie mulțumit de el!), i-a luat 

locul în pat în timp ce el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) și Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el!) au emigrat la 
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Medina; el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu le-

a permis companionilor săi uciderea niciunuia dintre cei care au 

fost implicați în aceste încercări. Dovada pentru acest fapt este 

faptul că, atunci când a intrat triumfător în Mecca, primele sale 

cuvinte au fost comanda dată adepților săi de a nu le face rău 

triburilor cutare și familiilor cutare. Acesta a fost unul dintre cele 

mai renumite acte de iertare și smerenie ale sale. 

J.  Confruntarea armată a fost interzisă în primii treisprezece 

ani ai Profeției. Arabii din deșert nu aveau nevoie de cineva care să 

le spună cum să se lupte sau cum să organizeze lupta. Ei erau 

experți în acest domeniu și disputele dintre triburi durau de decenii 

şi aceasta până când metoda corectă de război a fost oferită de 

către Allah în Coran, cu drepturi adecvate și limitări în 

conformitate cu Poruncile Sale, fiind sancționate toate tipurile de 

răzbunare. Comenzile de la Allah au arătat clar cine urma să fie 

atacat, cum și când, și în ce măsură lupta ar putea avea loc. 

K. Distrugerea infrastructurilor a fost absolut interzisă de el 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu excepția 

cazului în care aceasta a fost rânduită de Allah, în anumite cazuri, 

și atunci numai în conformitate cu Poruncile Lui. 

L. Blestemul şi invocarea răului au venit asupra Profetului 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de la dușmanii 

săi, în timp ce el se ruga pentru călăuzirea lor. Un exemplu clasic 

este cel al călătoriei sale la At-Tā’if, moment în care liderii locali 

nici nu au vrut să-l asculte, nici nu au dorit să-i ofere curtoazia 

normală la care a apelat, ci, în schimb au trimis copiii străzii pe 

urmele lui, pentru a arunca cu pietre în el până când corpul său a 

sângerat atât de mult încât sângele i-a curs pe sandale. I s-a oferit 

opţiunea răzbunării de către îngerul Gavriil (Pacea fie asupra sa!); 

iar dacă el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ar fi 

dat porunca, Allah Cel Atotputernic ar fi făcut ca munții din jur să 

cadă peste ei distrugându-i pe toţi. În loc de a-i blestema sau de a 

cere distrugerea lor, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
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asupra sa!) s-a rugat pentru ca ei să fie călăuziți către adorarea 

Domnului Unic, Cel fără parteneri. 

M. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a susținut că fiecare copil se naște într-o stare 

naturală a ISLAMULUI (de supunere totală în față lui Allah), ca 

musulman (musulman înseamnă „cel care practică islamul”, 

adică, cel care se supune Voinței lui Allah și Poruncilor Sale). El 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a afirmat mai 

departe că Allah a creat fiecare persoană după o imagine care este 

conform Planului Său, iar sufletul lor Îi aparțin lui Allah. Apoi, pe 

măsură ce cresc, oamenii încep să denatureze credința copiilor 

născuți în această stare, în funcție de influența societății 

predominante și de propriile prejudecăți. 

N. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) i-a învățat pe adepții săi să creadă în Dumnezeul lui 

Adam, Noe, Avraam, Iacob, Moise, David, Solomon și Isus (Pacea 

fie asupra lor!) și să creadă în ei ca Profeți adevărați, Mesageri și 

Robi a lui Allah Cel Atotputernic. El (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a insistat asupra plasării tuturor Profeților 

(Pacea fie asupra sa!) la cel mai înalt rang, fără nicio deosebire 

între ei, și le-a ordonat adepților săi să spună: „Pacea fie asupra 

sa!”, după menționarea numelor lor. 

O. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a 

învățat pe companionii săi nu numai să creadă în islam, ci, de 

asemenea, să creadă în originea divină atât a iudaismului, cât și a 

creștinismului, în Tora (Vechiul Testament), în Zabur (Psalmii) și 

Injil (Evanghelia sau Noul Testament) și în faptul că toate acestea 

au fost trimise inițial de la aceeași Sursă ca și Coranul, de către 

Dumnezeu (Allah) pentru Profeții Lui (Pacea fie asupra lor!) prin 

îngerul Gavriil (Pacea fie asupra sa!). El (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) le-a cerut evreilor să judece în funcție de 

propria lor carte, Tora, însă ei au încercat să acopere o parte din ea 

pentru a ascunde judecata corectă, știind că Profetul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu știa să citească.  
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P. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

prezis evenimente care urmau să aibă loc și care au avut loc așa 

cum a spus el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Mai mult decât atât, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a descris evenimente din trecut și a prezis ceva ce urma 

să devină realitate în viitor. Coranul afirmă că Faraon s-a înecat în 

Marea Roșie în timp ce îl urmărea pe Moise (Pacea fie asupra sa!) 

și Allah a spus că îl va păstra pe Faraon ca pe un semn pentru 

viitor. Dr. Maurice Bucaille, în cartea sa „Biblia, Coranul și 

știința”, spune clar că acest lucru a avut loc deoarece corpul lui 

Faraon a fost descoperit în Egipt, iar acum este expus pentru ca 

toată lumea să-l vadă. Moartea lui Faraon a avut loc cu mii de ani 

înainte de Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) și ceea ce a prezis el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a devenit realitate (fiind un semn pentru viitor) în 

ultimele decenii, cu multe secole după moartea lui (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Q. Despre Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) s-a scris mai mult decât despre orice altă 

persoană de pe Pământ. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost foarte lăudat de-a lungul secolelor, chiar și de 

către nemusulmani celebri. Unul dintre primele exemple din care 

cităm face parte din Enciclopedia Britanică, (care spune cu privire 

la Mohammed - Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

„(...)o mulţime de detalii, din sursele acelor vremuri, arată că el a 

fost un om cinstit și drept, care a câștigat respectul și loialitatea 

altora, care au fost, de asemenea, oameni cinstiţi şi drepţi.” (vol. 

12) 

R. Un alt omagiu impresionant adus Profetului Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) găsim în 

minunata lucrare a lui Michael H. Hart, „100: un clasament al 

celor mai influente persoane din istorie”. El precizează că 

persoana cea mai influentă din întreaga istorie a omenirii a fost că 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar 

Isus (Pacea fie asupra sa!) cea de a doua. Examinați, efectiv, 
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cuvintele sale: „Alegerea mea de a-l pune pe Mohammed în 

fruntea listei persoanelor celor mai influente din lume îi poate 

surprinde pe unii cititori și poate fi pusă sub semnul întrebării de 

către alții, însă el a fost singurul om din istorie care a avut un 

succes extrem atât la nivel religios, cât și la nivel laic.” (Michael 

H. Hart, „100: un clasament al celor mai influente persoane din 

istorie”, New York: Hart Publishing Company Inc., 1978, p. 33) 

S. Întrucât observăm declarații ale nemusulmanilor celebri 

despre Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), să luăm în considerare următoarele: „Filosof, orator, 

apostol, legiuitor, războinic, cuceritor de idei, restaurator de 

dogme raționale a unui cult fără imagini, fondator a douăzeci de 

imperii terestre și a unui imperiu spiritual, acesta este 

Mohammed. În ceea ce privește toate standardele prin care 

măreția omului poate fi măsurată, am putea întreba, există 

cineva mai mare decât el?” (Lamartine, „Istoria Turciei”, Paris, 

1854, vol. II, pp. 276-277) 

Ș. Mai apoi, să citim ce spune George Bernard Shaw, un 

scriitor celebru nemusulman: „El trebuie să fie numit «Salvatorul 

Omenirii». Eu cred că, dacă un om ca el și-ar fi asumat dictatura 

lumii moderne, ar fi reușit rezolvarea problemelor ei într-un 

mod, care ar fi adus atât de necesara pace și fericire.” („Islamul 

autentic”, Singapore, vol. 1, nr. 8, 1936) 

T. Apoi am descoperit că profesorul K.S. Ramakrishna Rao, 

un profesor indian (hindus) de filozofie, în broșura lui 

„Mohammed, Profetul islamului”, îl numește „modelul perfect în 

viața oamenilor”. Profesorul Ramakrishna Rao explică punctul său 

de vedere spunând: „Cel mai dificil este a cuprinde tot adevărul 

despre personalitatea lui Mohammed. Pot cuprinde doar o 

bucăţică din ea. Ce succesiune dramatică a scenelor pitorești. 

Este Mohammed, Profetul. Este Mohammed, războinicul, 

Mohammed, omul de afaceri, Mohammed, omul de stat, 

Mohammed, oratorul, Mohammed, reformatorul, Mohammed, 

refugiul orfanilor, Mohammed, protectorul sclavilor, 

Mohammed, emancipatorul femeilor, Mohammed, judecătorul, 
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Mohammed, sfântul. În toate aceste roluri magnifice, în toate 

aceste segmente ale activităților umane, el este la fel, un erou.” 

Ț. Ce ar trebui să gândim despre Profetul nostru Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când 

cineva cu un astfel de statut lumesc, aşa cum este cel al lui 

Mahatma Gandhi, vorbind despre caracterul lui Mohammed (Pacea 

şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), spune în „Tânăra 

Indie”: „Am vrut să-l cunosc foarte bine pe cel care deține astăzi 

o influență incontestabilă asupra inimilor a milioane de 

oameni... am devenit mai mult decât convins că nu sabia a fost 

cea care a cucerit locul pe care îl ocupa islamul în sistemul de 

viața ale acelor zile. A fost simplitatea rigidă, autoeclipsarea 

totală a Profetului, împlinirea scrupuloasă a promisiunilor sale, 

devotamentul său imens faţă de companionii și adepții lui, 

cutezanța lui, curajul lui, încrederea absolută în Dumnezeu și în 

propria sa misiune. Acestea și nu sabia au deschis toate 

drumurile în fața lor și au le-au ajutat să depășească toate 

obstacolele. Când am închis al doilea volum (din biografia 

Profetului) mi-a părut rău că nu am avut să citesc mai mult 

despre această viață măreaţă.” 

U. Autorul englez, Thomas Carlyle, în lucrarea sa: „Eroi și 

cultul eroului”, a fost pur și simplu uimit, spunând: „Cum de un 

om, de unul singur, a putut uni triburi beligerante și beduini 

rătăcitori într-o națiune puternică și civilizată, în mai puțin de 

două decenii?!” 

V. Și Diwan Chand Sharma a scris în „Profeții din Orient”: 

„Mohammed a fost sufletul bunătăţii, iar influența sa a fost 

simțită și niciodată uitată de cei din jurul lui.” (D.C. Sharma, 

„Profeții din Orient”, Calcuta, 1935, p. 12) 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

nu a fost nici mai mult și nici mai puțin decât o ființă umană, însă 

el a fost un om cu o misiune nobilă, menit să unească omenirea în 

adorarea Unicului și Singurului Dumnezeu (Allah) și să arate calea 

spre o viață cinstită şi dreaptă, bazată pe Poruncile lui Allah. El 
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(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a descris pe 

sine întotdeauna ca pe un „Rob și Mesager al lui Allah” și, într-

adevăr, fiecare acțiune a sa a demonstrat acest lucru. 

W. Vorbind despre aspectul egalității în islam în fața lui Allah, 

faimoasa poetă indiană, Sarojini Naidu, spune: „A fost prima 

religie care a predicat și practicat democrația, deoarece, în 

moschee, când răsună chemarea la rugăciune și credincioșii sunt 

adunați laolaltă, democrația islamului este concretizată de cinci 

ori pe zi, când țăranul și împăratul îngenunchează unul lângă 

altul și proclamă: „Allah este Cel mai Mare”... Am fost atinsă iar 

și iar de această unitate indivizibilă a islamului, care face omul 

instinctiv un frate.” (S. Naidu, „Idealurile islamului”, vol. 

„Intervenții și scrieri”, Madras, 1918, p. 169) 

X. Din cuvintele profesorului Hurgronje: „Liga Națiunilor 

fondată de Profetul islamului a pus principiul unității 

internaționale și a fraternității umane pe astfel de fundații 

universale, pentru a arăta lumina altor națiuni.” El continuă: 

„Adevărul este că nicio națiune a lumii nu poate arăta o paralelă 

cu ceea ce a făcut islamul pentru realizarea ideii de Liga 

Națiunilor.” 

Y. Edward Gibbon și Simon Ockley, privind mărturisirea de 

credință în islam, scriu în „Istoria Imperiilor Sarazine”: 

„«Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de adorare în 

afară de Allah și că Mohammed este Robul și Mesagerul Său» 

este mărturisirea simplă și invariabilă a islamului. Imaginea 

rațională a Divinității nu a fost niciodată degradată de către 

vreun idol vizibil. Onorarea Profetului nu întrecut niciodată 

măsura virtuții umane; și preceptele lui de viață au reținut 

recunoștința companionilor săi în limitele impuse de rațiune și 

religie.” („Istoria Imperiilor Sarazine”, Londra, 1870, p. 54) 

Z. Wolfgang Goethe, poate cel mai mare poet european al 

tuturor timpurilor, a scris de asemenea despre Profetul Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El a spus: „El 

este un profet și nu un poet și, prin urmare, Coranul lui trebuie 
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văzut ca fiind Legea Divină și nu ca o carte a unei ființe umane, 

făcută pentru educație sau divertisment.” („Note și eseuri pe 

divanul Occidental) 

Oamenii nu ezită să ridice la rang de divinitate și chiar să-i 

facă „dumnezei” pe oamenii ale căror vieți și misiuni au fost 

pierdute în legendă. Istoric vorbind, niciuna dintre aceste legende 

un a atins nici măcar o fracțiune din ceea ce Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a realizat. Și toată 

sârguință lui a fost cu unicul scop de a uni omenirea în adorarea 

Unicului Dumnezeu (Allah), pe codurile de excelență morală. Nici 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și 

nici urmașii săi nu au susținut niciodată că el a fost fiu al lui 

Dumnezeu sau Dumnezeu întrupat. A fost mereu și este și astăzi 

considerat doar un Mesager ales de Dumnezeu. 

Azi, după o perioadă de mai bine de paisprezece secole, viața 

și învățăturile Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) au supraviețuit fără cea mai mică pierdere, 

modificare sau interpolare. Învățăturile lui oferă aceeași speranță 

nemuritoare pentru tratarea multor boli ale omenirii ca atunci când 

el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era în viață. 

Aceasta nu este o susținere a adepților lui Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ci concluzia inevitabilă, 

forțată de către o istorie critică și imparțială. Acum, rămâne la 

latitudinea voastră! 

Sunteţi o ființe umane cu gândire rațională. Ca atare, ar trebui 

să vă întrebaţii deja:  

„Ar putea aceste declarații extraordinare, revoluționare și 

uimitoare despre acest om să fie într-adevăr adevărate? Ce se 

întâmplă dacă totul este adevărat?” 

Acum, puneţi întrebarea în lumina a ceea ce tocmai am 

descoperit despre acest om:  

„Ce spui TU despre Profetul Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?” 
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~ Capitolul II ~ 

„Ce spun adepții săi?” 

 

Să luăm acum în considerare ceea ce au spus adepții 

Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) despre el. 

Cele ce urmează se bazează pe munca ing. Husain Pasha din 

lucrarea sa – „Numele lui a fost Mohammed”: 

 

„Numele lui a fost Mohammed” 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
 

Pentru început: poţi fi creștin ortodox, protestant, catolic, 

evreu, ateu sau agnostic; sau poți aparține unuia dintre multele 

culte religioase existente în lume în ziua de astăzi. Ai putea fi chiar 

și comunist sau să crezi în democrație ca regulă pe Pământ. Oricine 

ai fi și orice convingeri ideologice, politice sau obiceiuri sociale ai 

avea, nu există nicio îndoială – trebuie să înțelegi ceea ce alţii au 

spus despre acest om. 

Lumea a avut cota sa de mari personalități, însă acestea au fost 

figuri unilaterale, care s-au remarcat în doar unul sau două 

domenii, precum gândirea religioasă sau conducerea militară. 

Viața și învățăturile acestor mari personalități ale lumii sunt 

învăluite în negura timpului. Există atât de multe speculații cu 

privire la momentul și locul nașterii lor, la modul și stilul lor de 

viață, la natura și detaliile învățăturilor lor sau la gradul și măsura 

succesului sau eșecului lor, încât este imposibil pentru omenire să 

reconstituie cu precizie viața și învățăturile acestor bărbați și femei. 

Însă nu acesta este cazul acestui om, Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a realizat atât de 

multe, în domenii atât de diverse de gândire și comportament 
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uman, în cea mai completă flacără a istoriei umane. Fiecare detaliu 

al vieții sale private și declaraţie publică au fost documentate cu 

acuratețe și păstrate exact, până în zilele noastre. Autenticitatea 

înregistrărilor astfel păstrate este garantată nu numai de către 

adepții săi credincioși, ci chiar şi de către criticii săi cu prejudecăți. 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

a fost un profesor religios, un reformator social, un ghid moral, un 

colos administrativ, un prieten credincios, un companion minunat, 

un soț devotat, un tată iubitor – toate într-o singură persoană. 

Niciun alt om din istorie nu a excelat sau l-a egalat vreodată în 

oricare dintre aceste aspecte, diferite, ale vieții – însă o astfel de 

perfecţiune incredibilă a putut fi atinsă de către Mohammed (Pacea 

şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) doar datorită 

personalităţii sale altruiste. 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost, de 

departe, cel mai remarcabil om care a pus vreodată piciorul pe 

acest Pământ. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

a propovăduit o religie, a fondat un stat, a construit o națiune, a 

stabilit un cod moral, a inițiat numeroase reforme sociale și 

politice, a stabilit o societate puternică și dinamică pentru a 

practica și reprezenta învățăturile sale și a revoluționat complet 

universul de gândire și comportament uman pentru timpurile 

viitoare. 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

s-a născut în ceea ce era pe atunci cunoscut sub numele de Felix 

Arabia, în urmă cu mai bine de 1400 de ani. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a început misiunea 

propovăduind o religie monoteistă; un mod de viață bazat pe 

recompensă, ascultare și supunere cu sinceritate şi pace a 

Poruncilor lui Allah Cel Atotputernic. 

Cuvântul „islam” înseamnă în limba arabă „supunere lui 

Dumnezeu (Allah)”. 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

și-a început misiunea la vârsta de patruzeci de ani și a plecat din 
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această lume la vârsta de șaizeci și trei de ani. În această perioadă 

scurtă, de doar 23 de ani de Profeție, el (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a transformat întreaga Peninsula Arabică 

de la păgânism și idolatrie la adorarea unui Singur Dumnezeu, de 

la certuri și războaie tribale la solidaritate și coeziune națională, de 

la beție și desfrâu la sobrietate și evlavie, de la fărădelege și 

anarhie la un trai disciplinat, de la degradare totală la cele mai 

înalte standarde de excelență morală. 

Istoria omenirii nu a cunoscut o asemenea transformare 

completă a unui popor sau a unui loc, nici înainte și nici după el 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) – și imaginați-vă 

toate aceste minuni incredibile au avut loc în puţin peste două 

decenii. 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

nu a fost nici mai mult și nici mai puțin decât o ființă umană, însă 

el a fost un om cu o misiune nobilă, menit să unească omenirea în 

adorarea Unicului și Singurului Dumnezeu (Allah) și să arate calea 

spre o viață cinstită şi dreaptă, bazată pe Poruncile lui Dumnezeu 

(Allah). El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mereu 

s-a descris pe sine ca fiind un „Rob și un Mesager al lui Allah” și, 

într-adevăr, fiecare acțiune a sa a demonstrat acest lucru. 

Astăzi, după o perioadă de mai bine de paisprezece secole, 

viața și învățăturile Profetului Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au supraviețuit fără cea 

mai mică pierdere, modificare sau interpolare. Învățăturile lui oferă 

aceeași speranță nemuritoare pentru tratarea multor boli ale 

omenirii, ca atunci când el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) era în viață. Aceasta nu este o susținere a adepților lui 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ci 

concluzia inevitabilă, forțată de către o istorie critică și imparțială.  

Cel mai mic lucru pe care, ca ființe umane preocupate și cu 

gândire raţională, puteți să-l faceți este acela de a vă opri pentru o 

clipă și să vă întrebați pe voi înşivă:  
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„Ar putea aceste declarații, care sună atât de extraordinar și 

de revoluționar, să fie într-adevăr adevărate?”  

Presupunând că ele chiar sunt adevărate și că încă nu îl 

cunoașteţi pe acest om, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) sau nu aţi auzit încă de el, nu-i așa că ar fi 

timpul să răspundeți la această provocare extraordinară și să 

depuneți un mic efort pentru a-l cunoaşte? Aceasta nu vă va costa 

nimic, dar este posibil să fie începutul unei noi ere din viața 

voastră. 

Vă invităm să descoperiți acest om minunat, Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); ştiut fiind faptul 

că nu a mai păşit cineva asemeni lui pe fața Pământului. 

Nici Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) și nici urmașii săi nu au susținut niciodată că el a fost fiu al lui 

Dumnezeu sau Dumnezeu întrupat. El (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a fost mereu și este și astăzi considerat doar 

un Mesager ales de Dumnezeu (Allah). El a insistat ca oamenii să-

L preamărească doar pe Allah Cel Atotputernic și să nu-l 

sărbătorească în niciun fel pe el sau pe companionii săi, în timp ce 

majoritatea oamenilor nu ezită să ridice la rang de divinitate și 

chiar să-i facă „dumnezei” pe oamenii ale căror vieți și misiuni au 

fost pierdute în legendă. Istoric vorbind, niciuna dintre aceste 

legende un a atins nici măcar o fracțiune din ceea ce Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a realizat. 

Unificarea omenirii cu scopul de a se închina Unicului 

Dumnezeu, Dumnezeul lui Adam și al tuturor celorlalți Profeți 

(Pacea fie asupra lor!) a fost principala sa motivație, iar străduința 

sa a avut ca unic scop a determina întreaga lume să înțeleagă și să 

urmeze codurile de excelență morală stabilite de Allah în 

Revelațiile Sale. 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

s-a pretins a fi un Rob, Mesager și Profet al Atotputernicului 

Dumnezeu; același Dumnezeu al lui Adam, Avraam, Moise, 

David, Solomon și a lui Isus Hristos, fiul Mariei (Pacea fie asupra 



 

 

 
 20  

lor!). El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

susținut că a primit Revelația de la Allah Cel Atotputernic prin 

intermediul îngerului Gavriil (Jibrīl, pacea fie asupra sa!), numind-

o Recitarea (Coranul). 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a 

poruncit oamenilor să creadă doar în Allah, fără parteneri, și să 

urmeze Poruncile Lui, conform celor mai bune abilități ale lor. 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a 

interzis lui însuși și adepților săi practicile rele și obiceiurile 

murdare, arătându-le modalitățile adecvate de a mânca, a bea, a 

utiliza toaleta și care este comportamentul corect în toate relațiile. 
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~ Capitolul III ~ 

Puțin mai mult... din ce spun ei 

 

Aproape toată lumea de pe Pământ discută astăzi despre 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!). Oamenii vor să știe, „Cine a fost el mai exact? Cum putem 

descoperi adevărul și să fim total sinceri în judecata noastră?” 

Vom începe cu dovezi istorice simple, fapte relatate de mii de 

oameni, dintre care mulți l-au cunoscut personal. Următoarele 

afirmaţii se bazează pe cărți, manuscrise, texte și povestiri reale ale 

martorilor oculari, prea numeroase pentru a fi menționate aici, 

conservate în forma lor originală de-a lungul secolelor atât de către 

musulmani, cât și de către nemusulmani. 

A. Numele lui: atunci când s-a născut, bunicul său, ʻAbd Al-

Muttalib, i-a dat numele de Mohammed, însemnând „cel lăudat” 

sau „cel demn de laudă”. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), mai târziu, a fost numit As-Saddiq (cel sincer) de către 

toți cei care cunoșteau firea lui sinceră și onestă. El a spus mereu 

numai adevărul. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a fost, de asemenea, numit Al-Amīn (cel demn de încredere), 

datorită integrității sale și pentru că niciodată nu a trădat încrederea 

acordată. Când triburile se luptau unul împotriva celuilalt, ambele 

părți îi încredințau averile lor în timpul luptelor, chiar dacă lupta se 

ducea împotriva propriul său trib, pentru că știau că va păstra 

întotdeauna orice bun încredinţat lui. Toate numele sale au indicat 

însăși natura unui om care a fost lăudat pentru onestitatea și 

integritatea sa. De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost bine-cunoscut pentru încurajarea menținerii 

bunelor relaţii de rudenie. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) le-a ordonat adepților săi să-și onoreze întotdeauna 

„legăturile de sânge” (frații și alte rude apropiate). 

Acest lucru se potrivește cu Profeția menționată în Biblie, în 

Evanghelia după Ioan, capitolele 14 și 16, care vesteşte venirea 
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unui Profet cunoscut sub numele de „Duhul Adevărului” sau 

„Mângâietorul” sau „Avocatul”: 

„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, 

care să rămână cu voi în veac; ~ şi anume Duhul adevărului” 

(Biblia1, Ioan, 14:16-17) 

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 

călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va 

vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” 

(Biblia, Ioan, 16:13) 

B. S-a născut ca descendent al lui Avraam (Ibrāhīm în limba 

arabă, pacea fie asupra sa!) pe linia primului său fiu născut, Ismail 

(Ismā’īl în limba arabă, pacea fie asupra sa!) şi făcea parte din 

nobilul trib Quraiş, liderii oraşului Mecca din acele zile. Linia 

genealogică a lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) se poate urmări, înapoi în timp, până la Avraam 

(Pacea fie asupra sa!). 

Acest lucru indica cu siguranță împlinirea Profețiilor din 

Vechiului Testament (Tora), din Deuteronom (capitolul 18:15), 

despre un Profet asemenea lui Moise (Pacea fie asupra sa!), dintre 

„frații lui”. 

„Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, 

dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el!” (Biblia, 

Deuteronom, 18:15) 

C. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

insistat pentru respectarea Poruncilor lui Allah Cel Atotputernic, 

așa cum străbunicii săi și Profeții de odinioară (Pacea fie asupra 

lor!) au făcut-o. Iată o afirmație al lui Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timp ce Coranul i-a fost 

revelat de către îngerul Gavriil (Pacea fie asupra sa!): 

                                           
1 Toate citatele biblice din această carte sunt preluate din Traducera Bibliei în limba 

română realizată de către Dumitru Cornilescu (www.ebible.com)  

http://www.ebible.com/
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„Spune (o, Mohammed): «Veniţi să vă citesc ceea ce 

Domnul vostru v-a oprit (cu adevărat): să nu-I asociaţi Lui 

nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii voştri 

de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă cât 

şi lor; nu vă apropiaţi de cele ruşinoase, nici cele care se văd, 

nici cele care sunt ascunse; nu ucideţi sufletul pe care l-a oprit 

Allah, decât pe drept!» Acestea vi le-a poruncit (Allah); poate 

că voi veţi pricepe!” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 

6:151] 

D. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a trăit în devotament total față de credința că Dumnezeu 

(Allah) este cu adevărat Unicul Dumnezeu și, ca atare, doar El are 

dreptul de a fi adorat, fără alți „dumnezei” asociați Lui. Aceasta 

este prima poruncă din Vechiul Testament (Exod, capitolul 20 și 

Deuteronom, capitolul 5), precum și din Noul Testament (Marcu, 

capitolul 12). 

„Isus i-a răspuns: «Cea dintâi este aceasta: „Ascultă, 

Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un Singur Domn.”»” 

(Biblia, Marcu, 12:29) 

E. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) le-a poruncit adepților săi să I se supună lui Allah Cel 

Atotputernic, urmând adevăratele porunci, aşa cum i-au fost 

revelate de către îngerul Gavriil (Pacea fie asupra sa!) de la El. 

Citiți mai jos una dintre numeroasele declarații din Coran: 

„Allah Porunceşte dreptatea, împlinirea faptei bune şi 

dărnicia faţă de rude şi El opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi 

nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca voi să vă aduceţi aminte.” 

[Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 16:90] 

F. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) nu a căzut niciodată în practica obișnuită a tribului său, aceea 

de a adora statui, idoli sau alţi „dumnezei” făcuţi de om. El (Pacea 

şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a interzis 

companionilor săi să se închine altcuiva în afara Unicului 



 

 

 
 24  

Dumnezeu Adevărat (Allah), Dumnezeul lui Adam, Avraam, 

Moise și al tuturor Profeților (Pacea fie asupra lor!): 

„Şi cu adevărat, cei cărora le-a fost dată Scriptura (evreii 

şi creştinii) nu s-au diferenţiat (cu toţii erau de acord cu privire 

la venirea unui Profet) până ce nu le-a venit lor Dovada cea 

clară (adică Profetul Mohammed) (înainte de venirea Profetului 

Mohammed, ei aşteptau venirea unui Profet, după cum era 

menţionat în Scripturile lor, însă, atunci când Profetul Mohammed 

a venit la ei cu dovezi clare, ei s-au diferenţiat şi s-au dezbinat, 

unii l-au negat, iar alţii au crezut în el şi l-au urmat). ~ Şi, de fapt, 

nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva (faţă de ceea ce li 

s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în afară de 

adorarea (doar a) lui Allah, şi să fie devotaţi religiei Sale şi să 

fie hunafa’ (să stea departe de politeism şi să încline spre 

monoteism), să efectueze rugăciunea şi să ofere zakāh (dania 

obligatorie anuală): şi aceasta este religia corectă (şi dreaptă).” 

[Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 98:4-5] 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) disprețuia 

falsa adorare a dumnezeilor făcuţi de mâna omului, a imaginilor 

sau a unui lucru din creație considerat zeu. Ura toată complexitatea 

și degradarea la care acestea conduc. Acest lucru este în 

concordanţă directă cu a doua poruncă: „Să nu-ţi faci chip 

cioplit(…)” (Biblia, Exod, 20:4) 

G. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a ținut întotdeauna Numele lui Dumnezeu (Allah) la cel mai 

înalt rang de respect și niciodată nu a rostit Numele lui Dumnezeu 

în van sau din trufie. 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a 

interzis adepților săi, pentru totdeauna, să facă ceva de genul acesta 

și i-a încurajat să folosească nume (de exemplu, pentru urmașii lor) 

precum „robul lui Allah” (‘Abd Allah). 

G. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a confirmat adorarea corectă și ceremoniile predecesorilor săi, 
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Avraam și Ismail (Pacea fie asupra lor!). Iată un fragment din al 

doilea capitol al Nobilului Coran. Citiți cu atenție: 

„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!» ~ Şi am 

făcut Noi Casa loc de revenire pentru oameni şi refugiu (şi am 

zis): «Ţineţi locul lui Avraam ca loc de rugăciune!» și am 

încheiat cu Avraam și Ismail legământ (cerându-le): «Curățați 

Casa Mea pentru cei care o înconjoară şi cei care se retrag 

pioşi în Ea şi cei care fac rugăciunea şi se prosternează!» ~ 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!» ~ Şi când Avraam şi Ismail au ridicat temeliile 

Casei, (au zis ei): «Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti As-

Samīʻ (Cel care Aude totul), Al-ʻAlīm (Omniscientul, 

Atoatecunoscătorul)! ~ 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 pe noi, 

căci Tu eşti At-Tawwāb (Primitorul de căinţă), Ar-Rahīm (Cel 

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 pe ei. Doară Tu eşti Al-ʻAzīz (Invincibilul, Cel 

Atotputernic), Al-Hakīm (Cel Înţelept)!» ~ 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!»” [Traducerea sensurilor 

Sfântului Coran, 2:124-132] 
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I. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) în timp ce se ruga îi urma pe Profeții de dinaintea sa, precum 

plecăciunea și prosternarea (cu faţa la pământ), la fel și în celelalte 

acte de adorare. El se ruga cu faţa spre Ierusalim și le-a poruncit 

urmașilor săi să facă același lucru până ce Allah l-a trimis pe 

îngerul Gavriil (Pacea fie asupra sa!) cu revelația schimbării 

direcției de rugăciune (Qibla) spre Mecca, menționată în Nobilul 

Coran. 

J.  Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a pledat pentru drepturile tuturor membrilor familiei și mai 

ales pentru întreținerea bunelor legături cu părinții, atât cu mama, 

cât și cu tatăl, de asemenea, pentru drepturile fetițelor nou-născute, 

a orfanelor și cu siguranță a soțiilor. 

Este cunoscut din Nobilul Coran că Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a atras atenția oamenilor 

să nu spună nici măcar „Of” părinților în timp ce îi îngrijesc la 

bătrânețe. Citiți din Nobilul Coran: 

„Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adoraţi decât pe El şi 

să vă purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi 

ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le ziceţi 

lor «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase.” 

[Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 17:23] 

 K. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a fost un apărător al orfanilor și chiar al copiilor nou-născuți. 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a poruncit 

îngrijirea orfanilor și hrănirea săracilor, ca un mijloc de a intra în 

Paradis, iar dacă cineva încalcă drepturile lor poate să-și ia gândul 

de la a vedea Paradisul. De asemenea, el a interzis uciderea fetelor 

nou-născute, care era un obicei al perioadei de ignoranță de 

dinaintea islamului, în conformitate cu tradițiile arabe primitive. 

Acest lucru este menționat în Coran; atunci când, în Ziua Judecății, 

cei care au practicat această faptă rea vor fi judecaţi, Coranul 

spune:  
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„Şi când fetiţa (copila) care a fost îngropată de vie (aşa cum 

obişnuiau să facă arabii păgâni înainte de venirea islamului) va fi 

întrebată ~ Pentru ce păcat a fost ea omorâtă (întrebarea 

aceasta este o învinuire, mustrare şi condamnare a celor care au 

îngropat-o)?” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 81:8-9] 

„Cei care dăruiesc din bunurile lor (milostenie) noaptea şi 

ziua, în taină şi făţiş, au răsplata lor la Domnul lor şi ei nu au a 

se teme şi nici nu vor fi ei mâhniţi.” [Traducerea sensurilor 

Sfântului Coran, 2:274] 

L. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) le-a poruncit bărbaților „să nu moștenească femeile 

împotriva voinței lor” și să nu se căsătorească cu ele decât de 

comun acord și nu pentru a obţine averea sau moștenirea lor, cu 

scopul de a îmbunătăți propriile condiții financiare: 

„O, voi cei care credeţi! Nu vă este îngăduit să moşteniţi 

femei în pofida voinţei lor şi nici să le opriţi să se căsătorească 

(din nou) cu alţii, ca să le luaţi o parte din ce le-aţi dat (ca 

zestre), decât dacă ele au săvârşit un păcat învederat, ci 

purtaţi-vă cu ele după cuviinţă! Iar dacă nu vă este pe plac, se 

poate să nu vă fie pe plac un lucru pe care Allah l-a pregătit (să 

vă aducă) un mare bine.” [Traducerea sensurilor Sfântului 

Coran, 4:19] 

De asemenea, observăm din acest verset că el (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis practica pe atunci 

obișnuită a lovirii și a abuzării soției. 

M. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) le-a ordonat bărbaților „să se îngrijească de femei și să 

le protejeze”, fie că era vorba de propria lor mamă, soră, soție, fiică 

sau femei străine, fie că erau musulmane sau nu: 

„Bărbaţii sunt protectori şi susţinători ai femeilor, datorită 

calităţilor deosebite cu care i-a dăruit Allah şi datorită 

cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase 

(dintre femei) sunt ascultătoare şi păzitoare (ale celor care 
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trebuiesc păzite) în absenţa (soţilor lor), pe care şi Allah le 

Păzeşte.” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 4:34] 

N. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a interzis uciderea copiilor de frica sărăciei şi, de asemenea, 

uciderea oricărui suflet nevinovat: 

„Spune: «Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a 

oprit (cu adevărat): să nu-I asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu 

părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii voştri de teama sărăciei, căci 

Noi vă vom da cele de trai atât vouă cât şi lor; nu vă apropiaţi 

de cele ruşinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt 

ascunse!» Acestea vi le-a poruncit (Allah); poate că voi veţi 

pricepe!” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 6:151] 

O. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) nu a comis niciodată adulter și le-a cerut adepților săi să se 

angajeze numai în relații de căsătorie legale, interzicând relaţiile 

sexuale în afara căsătoriei prin Porunca lui Allah Cel Atotputernic: 

„Şeitan vă ameninţă cu sărăcia şi vă porunceşte lucruri 

urâte, în vreme ce Allah vă Făgăduieşte iertare şi har, căci 

Allah este Wāsiʻ (Cel cu Har nemărginit), ‘Alīm (Omniscient, 

Atoatecunoscător).” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 

2:268] 

„Spune (o, Mohammed): Domnul meu a oprit nelegiuirile - 

atât pe cele văzute cât şi pe cele nevăzute - precum şi păcatul, 

nedreptăţirea (altora) sau să-i faceţi lui Allah asociaţi, de 

vreme ce El nu a trimis o astfel de poruncă, sau să spuneţi 

despre Allah ceea ce nu ştiţi.” [Traducerea sensurilor Sfântului 

Coran, 7:33] 

„Şi nu vă apropiaţi de preacurvie, căci ea este o josnicie! Şi 

rău drum este ea!” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 

17:32] 

„Cel care preacurveşte nu se însoară decât cu o femeie 

care preacurveşte sau cu o păgână, iar pe muierea care 

preacurveşte nu o ia de nevastă decât un bărbat care 
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preacurveşte sau un păgân. Acest lucru le este oprit 

dreptcredincioşilor.” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 

24:3] 

„Aceia care vor ca printre dreptcredincioşi să se 

răspândească ticăloşia vor avea parte de osândă dureroasă atât 

în această lume, cât şi în Lumea de Apoi. Allah Ştie, în vreme 

ce voi nu ştiţi.” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 24:19] 

„O, Profetule! Atunci când femei credincioase vin la tine şi 

fac bai‘ah (jurământ de credinţă), făgăduind că ele nu Îi vor 

asocia nimic (în adorare) lui Allah, că nu vor fura, nu vor 

comite niciun act sexual ilegal, nu îi vor omorî pe copiii lor, nu 

le vor atribui soţilor lor copii care nu sunt ai lor (adoptaţi sau 

urmare al unui adulter) şi nu ţi se vor arăta cu nesupunere în 

niciun act mar‘uf (faptă bună pe care tu îi ceri să o facă), atunci 

primeşte bai‘ah (jurământul de credinţă) şi roagă-L pe Allah de 

iertare pentru ele. Cu adevărat, Allah este Ghafūr 

(Atoateiertător), Rahīm (Îndurător).” [Traducerea sensurilor 

Sfântului Coran, 60:12]. 

Oamenii preacurveau și comiteau adulter aproape în toată 

lumea pe timpul lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!), însă el nu făcut niciodată așa ceva şi le-a interzis 

tuturor adepților săi această practică imorală. 

Q. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a interzis camăta și dobânda pentru împrumutul de bani, așa 

cum Isus (Pacea fie asupra sa!) a făcut-o cu secole înaintea lui. Se 

poate vedea ușor cum camăta a devorat averea și cum a distrus 

sisteme economice de-a lungul istoriei. La fel ca în învățăturile 

Profeților de dinaintea sa, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a considerat că astfel de practici sunt cele mai 

rele și trebuie să fie evitate pentru a fi în pace cu Creatorul (Allah): 

„Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica (în Ziua de 

Apoi) decât aşa cum se poticneşte cel atins de Şeitan şi această 

(pedeapsă) pentru că ei zic: «Şi negustoria e ca şi camăta», în 

vreme ce Allah a îngăduit negoţul, dar El a oprit camăta. Cei 
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cărora le vine povaţă de la Domnul lor şi se opresc, aceia au 

(iertare) pentru ceea ce au făcut mai înainte şi lucrul lor este la 

Allah (pentru judecată), dar cei care o fac mai departe, aceia 

vor fi oaspeţii Focului şi ei în el vor rămâne veşnic. ~ Allah 

nimiceşte camăta şi sporeşte milosteniile. Allah nu-l iubeşte pe 

necredinciosul păcătos! ~ Cei care cred şi împlinesc fapte bune, 

fac rugăciunea (as-salāh) şi dau dania (az-zakāh), au răsplata 

lor de la Domnul lor şi pentru ei nu este teamă şi nici nu vor fi 

ei mâhniţi. ~ O, voi cei care credeţi! Fiţi cu frică de Allah şi 

lipsiţi-vă de restul de camătă ce v-a mai rămas (la oameni), 

daca sunteţi credincioşi! ~ Dacă nu o veţi face, vi se vesteşte 

război din partea lui Allah şi a Trimisului Său. Însă dacă vă 

veţi căi, veţi avea banii voştri (mai puţin camăta). Nu 

nedreptăţiţi şi nu veţi fi nedreptăţiţi!” [Traducerea sensurilor 

Sfântului Coran, 2:275-279] 

R. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) niciodată nu a pariat la jocurile de noroc și nici nu a permis 

acest lucru. La fel ca şi camăta, jocurile de noroc devorează averea, 

dar într-un ritm mai rapid: 

 „Ei te întreabă despre vin (khamr) şi despre maysir (mijloc 

de a obţine ceva uşor, fără muncă, dar aici are sens de joc de 

noroc, interzis tocmai din aceste considerente). Spune (o, 

Mohammed): «În amândouă este mare păcat şi sunt unele 

foloase pentru oameni, dar în amândouă păcatul este mai mare 

decât folosul!» Ei te întreabă ce trebuie să cheltuiască (pentru 

milostenie). Spune: «Ceea ce vă prisoseşte (din bunurile 

voastre)!» Astfel, Allah vă face desluşite Semnele Sale; poate că 

voi o să cugetaţi.” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 

2:219] 

Jocurile de noroc nu au fost văzute atât de rău până pe vremea 

lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Astăzi, este demonstrat prejudiciul pe care jocurile de noroc îl 

provoacă familiilor și chiar sănătății mintale ale individului. Ideea 

de a obține ceva pe nimic nu este modul corect de viață prevăzut 



 

 

 
 31  

de învățăturile lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!). 

S. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) nu a băut niciodată alcool, chiar dacă era ceva obişnuit printre 

oamenii din timpul său, de pe acele meleaguri: 

„O, voi cei care credeţi! Vinul, jocul de noroc, pietrele 

ridicate (idolii) şi săgeţile (pentru prezicere) sunt numai 

murdării din lucrătura lui Şeitan. Deci feriţi-vă de ele ca să 

izbândiţi! ~ Doară Şeitan doreşte să semene între voi duşmănie 

şi ură, prin vin şi prin jocul de noroc, şi să vă abată de la 

pomenirea lui Allah şi de la rugăciune (as-salāh). Oare nu vă 

veţi opri voi (de la acestea)?” [Traducerea sensurilor Sfântului 

Coran, 5:90-91] 

Arabii, la fel ca majoritatea celorlalte culturi de pe vremea 

aceea, consumau alcool fără a se preocupa de sănătatea sau de 

comportamentul lor schimbat din cauza stării de ebrietate. Mulți 

dintre ei erau alcoolici. 

În lumea de astăzi, nu mai este nevoie de discursuri lungi cu 

privire la răul pe care-l provoacă și despre pericolele consumului 

de alcool. În afară că provoacă boli și distruge sănătatea, alcoolul 

este și cauza multor accidente de circulație soldate cu pagube 

materiale, răniți și decese. Prima poruncă pentru adepții lui 

Mohamed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost 

să renunțe la băutură, la început, în timpul adorării, apoi a venit 

porunca clară de a renunța de tot la băutură. Astfel, Allah a oferit o 

perioadă de timp primilor musulmani de a se rupe de la dependenţa 

lor de băuturile alcoolice. 

T. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) nu s-a implicat niciodată în bârfe sau calomnii și mereu și-a 

întors spatele la orice era legat de ele: 

„O, voi cei care credeţi! Dacă vine la voi un nelegiuit cu o 

veste, chibzuiţi cu (mare) băgare de seamă, ca să nu pricinuiţi 
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rău unui neam, din neştiinţă, şi să nu vă căiţi pentru ceea ce aţi 

făcut!” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 49:6] 

„O, voi cei care credeţi! Să nu râdă un neam de alt neam, 

care s-ar putea să fie mai bun decât el, nici femeile (să nu râdă) 

de alte femei, care s-ar putea să fie mai bune decât ele! Nu vă 

ocărâţi şi nu vă batjocoriţi cu porecle unii pe alţii. Ce rău este 

numele urât şi ruşinos, după credinţă! Iar cei care nu se căiesc, 

aceia sunt nelegiuiţi. ~ O, voi cei care credeţi! Feriţi-vă cu 

străşnicie de bănuieli, căci unele bănuieli sunt păcat! Nu vă 

iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii! Oare voieşte vreunul 

dintre voi să mănânce carnea fratelui său mort? (Nu!) Voi aţi 

urât aceasta! Şi fiţi cu frică de Allah, fiindcă Allah este 

Tawwāb (Primitor de căinţă), Rahīm (Îndurător).” [Traducerea 

sensurilor Sfântului Coran, 49:11-12] 

Desigur, aceste învățături sunt de mare actualitate și în ziua 

astăzi, atunci când aproape toată lumea se implică în cele mai urâte 

bârfe și se jignesc unii pe alţii, bârfindu-le chiar şi pe cele mai 

apropiate rude. 

U. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a fost cel mai generos și i-a încurajat pe alții să fie la fel în 

relațiile lor cu alții. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) chiar le-a cerut oamenilor să ierte datoriile altora, cu speranța 

de a primi o recompensă mai mare de la Domnul lor (Allah): 

„Aceluia care este strâmtorat să i se dea păsuire până îi va 

fi uşor, iar să faceţi milostenie e şi mai bine pentru voi, dacă 

ştiţi! ~ Şi fiţi cu frică de ziua în care vă veţi întoarce la Allah, 

când fiecare suflet va fi răsplătit după ceea ce a agonisit, iar ei 

(oamenii) nu vor fi nedreptăţiţi.” [Traducerea sensurilor 

Sfântului Coran, 2:280-281] 

Ţ. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a ordonat plata daniei către săraci și a fost apărătorul și 

protectorul văduvelor, orfanilor și călătorilor. 
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„Aşadar, pe cel orfan nu îl trata cu opresiune (sau cu 

asprime), ~ Şi pe cel care cere nu-l alunga (ci ai grijă de nevoile 

sale şi oferă-i hrană).” [Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 

93:9-10] 

„(Dați milostenie) pentru cei nevoiaşi, care se străduiesc pe 

Calea lui Allah şi nu pot umbla prin lume! Cel neştiutor îi 

socoteşte înstăriţi din cauza pioşeniei lor. Îi cunoşti după 

semnul lor, căci ei nu cer de la oameni cu stăruinţă. Şi orice 

bine pe care îl dăruiţi, desigur Allah îl Ştie, căci El este ʻAlīm 

(Omniscient, Atoatecunoscător).” [Traducerea sensurilor 

Sfântului Coran, 2:273] 

V. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) i-a învățat pe oameni cum să facă față dificultăților extreme și 

încercărilor care apar de-a lungul vieții. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a considerat că numai prin 

răbdare și atitudine umilă vom găsi soluția corectă și vom putea 

face față greutăților și dezamăgirilor vieții. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai răbdător 

dintre toți, iar smerenia sa a fost exemplară. Toți cei care l-au 

cunoscut au fost nevoiți să recunoască aceste virtuți: 

„O, voi cei care credeţi! Căutaţi ajutor întru răbdare şi 

rugăciune (as-salāh), căci Allah este cu cei răbdători!” 

[Traducerea sensurilor Sfântului Coran, 2:153] 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a explicat 

că această viață este un test de la Allah: 

„Vă vom încerca cu puţină spaimă, foamete, lipsire de 

bunuri, de suflete şi de roade, dar binevesteşte celor răbdători, 

~ Care, dacă s-a abătut asupra lor o nenorocire, spun: «Noi 

suntem ai lui Allah şi noi la el ne întoarcem.»” [Traducerea 

sensurilor Sfântului Coran, 2:155-156] 

W. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a postit timp de mai multe zile, uneori, pentru a fi și 
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mai aproape de Allah Cel Atotputernic și departe de caracterul 

restrâns al atracțiilor lumești. 

„O, voi care credeţi, v-a fost statornicit vouă postul (as-

siyam), așa cum le-a fost prescris şi celor dinaintea voastră - 

Poate că veţi fi cu frică!” [Traducerea sensurilor Sfântului 

Coran, 2:183] 

X. Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) de la începutul și până la sfârșitul misiunii sale a cerut să se 

pună capăt rasismului și tribalismului. A fost cu adevărat un 

pacificator pentru toate timpurile și toți oamenii. 

„O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o 

muiere şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă 

cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai 

evlavios dintre voi. Allah este ‘Alīm (Omniscient, 

Atoatecunoscător), Khabīr (Bineştiutor).” [Traducerea 

sensurilor Sfântului Coran, 49:13] 

Într-un alt verset din Coranul cel Nobil găsim: 

„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 Raqīb (Veghetor peste voi)!” [Traducerea 

sensurilor Sfântului Coran, 4:1] 

Y. În ceea ce privește menținerea relațiilor bune cu oamenii și 

reînnodarea relațiilor dintre oameni după o ruptură, Nobilul Coran 

spune: 

„Şi dacă două cete de dreptcredincioşi se ceartă între ele, 

voi împăcaţi-le! Dacă una din ele este nedreaptă cu cealaltă, 

atunci luptaţi împotriva celei care este nedreaptă până ce ea se 

întoarce la porunca lui Allah, iar când se întoarce, atunci 

împăcaţi-le pe ele cu dreptate şi fiţi nepărtinitori, fiindcă Allah 

îi iubeşte pe cei drepţi. ~ Dreptcredincioşii sunt fraţi. Deci 



 

 

 
 35  

împăcaţi-i pe cei doi fraţi ai voştri şi fiţi cu frică de Allah! 

Poate că veţi afla îndurare!” [Traducerea sensurilor Sfântului 

Coran, 49:9-10]. 

Y. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a predicat că Isus (Pacea fie asupra lui!) fost 

neprihănita zămislire și miracolul nașterii Mariei (Pacea fie asupra 

ei!) și că ea (Pacea fie asupra ei!) a fost cea mai bună creație, 

dintre femei, a lui Allah Cel Atotputernic. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a susținut chiar şi în faţa evreilor din Medina că Isus 

(Pacea fie asupra sa!) a fost Mesiah, Hristosul, cel prezis să vină în 

Tora lor (Vechiul Testament). De asemenea, el a spus că Isus 

(Pacea fie asupra sa!) a înfăptuit numeroase miracole cu Voia lui 

Allah Cel Atotputernic, vindecând leproșii, redându-i vederea unui 

orb și chiar aducând la viață un mort, și că Isus (Pacea fie asupra 

sa!) nici nu a murit, nici nu a fost răstignit, ci Allah Cel 

Atotputernic l-a ridicat la Cer. 

De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a prezis că Isus (Pacea fie asupra sa!) va reveni înainte de 

sfârșitul lumii pentru a conduce adevărații credincioși spre victoria 

asupra oamenilor răi și nelegiuiți, și că Isus (Pacea fie asupra sa!) îl 

va distruge pe Antichrist.  

Z. Mohamed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

a interzis orice tip de asasinat chiar și atunci când au fost uciși 

companionii săi, până când ordinele cu privire la represalii au venit 

de la Allah. Chiar și atunci, limitele au fost clar precizate și numai 

cei implicați în luptă activă împotriva musulmanilor sau a 

islamului puteau fi uciși în luptă și, chiar și atunci, numai în 

conformitate cu regulile foarte stricte de la Allah.  
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~ Capitolul IV ~ 

Ce spunem noi  

 

Având în vedere calitățile și învățăturile lui Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) recunoscute de 

mulți oameni de-a lungul istoriei și chiar mărturisite de Allah 

Însuși, putem concluziona următorul text cu o listă parțială a 

calităților, moralei şi virtuţilor lui Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 

A. Clar - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), deși în imposibilitatea de a citi sau de a scrie de-a 

lungul întregii sale vieți, a fost capabil să se exprime în termeni 

clari și preciși și în cea mai bună limbă arabă clasică. 

B. Curajos - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost lăudat în timpul vieţii și după moartea sa de 

către adepții și adversarii săi deopotrivă, pentru curajul și vitejia 

lui. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost 

întotdeauna o sursă de inspirație pentru musulmani și chiar 

nemusulmani, de-a lungul secolelor. 

C. Politicos - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a pus întotdeauna sentimentele altora înaintea 

propriilor sentimente și a fost cea mai politicoasă gazdă dintre 

gazde și cel mai bun oaspete dintre oaspeți oriunde mergea. 

D. Dedicat - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost hotărât să își îndeplinească Misiunea lui și să 

răspândească Mesajul cu care a fost trimis în întreaga lume. 

E. Elocvent - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a susținut că nu a fost poet şi, totuşi, a știut să se 

exprime în modul cel mai concis, folosind cuvintele cele mai 

elocvente, într-o maniera clasică. Cuvintele lui sunt încă citate de 



 

 

 
 37  

milioane de musulmani și nemusulmani și în zilele noastre, peste 

tot în lume. 

F. Prietenos - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost remarcat de toți cei care l-au cunoscut ca fiind 

cel mai prietenos și grijuliu om. 

G. Generos - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost cel mai generos privind bunurile sale și nu 

dorea să păstreze nimic pentru el dacă exista cineva care avea 

nevoie de ceva. Acest lucru a fost valabil pentru aur, argint, 

animale și chiar mâncare și băutură. 

H. Ospitalier - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost într-adevăr remarcat ca fiind cel mai plin de 

har dintre gazde și i-a învățat pe companionii și adepții săi să fie 

cei mai buni dintre gazde, pentru toți oaspeții lor, acest lucru fiind 

parte a religiei lor. 

I.  Inteligent - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost proclamat de o serie de comentatori, care au 

studiat viața și acțiunile lui, a fi cel mai inteligent dintre toți 

oamenii, care au trăit vreodată. 

J. Just - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost cel mai corect și just în toate relațiile sale. În 

afaceri sau atunci când dădea o hotărâre într-o chestiune, a 

practicat justiția la toate nivelurile. 

K. Amabil - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost amabil și grijuliu cu toată lumea din jurul lui. 

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a încercat din 

răsputeri să prezinte Mesajul adorării Creatorului şi nu a creației, 

tuturor celor pe care îi întâlnea, în cel mai amabil și grijuliu mod. 

L. Iubitor - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost cel mai iubitor față de Allah și membrii familiei 

sale, prieteni, companioni și chiar și faţă de cei care nu au acceptat 
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Mesajul său, dar au rămas pașnici faţă de el (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și adepții săi. 

M. Mesagerul Îndurării - Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este proclamat în Coran de 

către Allah ca fiind trimis la toate popoarele ca o „Îndurare pentru 

lumi (omenire și djinni)”. 

N. Nobil - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost cel mai nobil și distins dintre toți oamenii. Toată 

lumea cunoștea caracterul său fin și integritatea sa morală. 

O. „Monoteist” - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) este în special cunoscut pentru proclamarea 

„Unicităţii lui Allah” sau monoteismului (denumit „Tawhīd” în 

limba arabă). 

P. Răbdător - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost cel mai neclintit și răbdător în toate testele și 

încercările prin care a trecut, de-a lungul vieţii. 

Q. Tăcut - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost de multe ori foarte tăcut și nu s-a auzit să fi fost 

lăudăros, zgomotos sau respingător cu nicio ocazie. 

R. Ingenios - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost cel mai inteligent și plin de resurse în trecerea 

peste chiar şi a celor mai grave dificultăți și probleme cu care se 

confruntau el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și 

companionii săi. 

S. Direct - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost cunoscut de toți ca vorbind direct despre un 

subiect și nu răsucind lucrurile în discursul său. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) folosea, de asemenea, 

cuvinte clare și la obiect, fără verbiaj, și considera discuția 

excesivă a fi zadarnică și neproductivă. 

T. Diplomat - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost cel mai delicat și plin de tact în relația cu 
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oamenii. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a 

lezat niciodată demnitatea cuiva, chiar dacă necredincioșii l-au 

insultat și calomniat de multe ori. 

U. Fără egal - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) este cunoscut astăzi în întreaga lume ca fiind omul 

care a influențat cel mai mult viețile oamenilor, începând din 

timpul său și pentru toate vremurile ce vor veni. 

V. Viteaz - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a dat un nou sens cuvântului „viteaz”. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întotdeauna cel mai 

onorabil în toate afacerile sale, fie că apăra drepturile orfanilor sau 

onoarea văduvelor, fie că lupta pentru cei în suferință. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a fost intimidat atunci 

când musulmanii erau depășiți numeric în luptă, nici nu s-a dat în 

lături de la îndatoririle sale în protejarea și apărarea adevărului și 

libertății. 

W. Wali - cuvântul arab „wali” (pluralul este „aulia”) este 

un pic dificil de tradus fără o explicație. Din acest motiv, am decis 

să-l păstrez în arabă și să ofer, din cunoaşterea mea umilă, unul 

dintre cele mai importante aspecte ale caracterului și personalității 

Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!). Unii spun că acest cuvânt înseamnă „protector” și alții 

spun „iubit” sau „cel în care îţi pui încrederea deplină și i te 

confesezi”, aşa cum catolicii fac cu preoții lor, în timp ce alții oferă 

pur și simplu ca traducere cuvântul „prieten”. În timp ce discutam 

acest subiect cu unul dintre profesorii mei dragi, Salim Morgan, el 

mi-a spus că sensul ar putea fi mai aproape de cuvântul „aliat”. 

Acesta este, probabil, mult mai aproape de sensul său adevărat, 

pentru că atunci când o persoană îşi dă angajamentul lui de 

credință față de cineva, el sau ea, ia acea persoană ca un „wali” și 

aceasta se numește a da „bayʻah” în arabă.  

Allah ne spune în Coran să nu îi luăm pe evrei și creștini ca 

„aulia” în loc de Allah. În timp ce noi înțelegem că oamenii Cărții 

(evreii și creștinii) sunt cel mai aproape de noi în credință, în 
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același timp suntem instruiți, aici să nu luăm pe nimeni ca 

„prietenul” nostru sau „aliatul intim” sau ca „cineva căruia îi dăm 

angajamentul nostru de credință” în loc de Allah sau de Mesagerul 

Lui, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost 

exemplul viu de cel mai de încredere și loial dintre toate ființele 

umane care au trăit vreodată pe acest Pământ. Orice îi era spus în 

privat nu era niciodată divulgat altora. În momentul în care a fost 

numit ca autoritate sau „wali” asupra poporului, s-a dovedit a fi 

cel mai bun dintre cei demni de încredere. 

X. „X” - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) nu putea nici citi, nici scrie nici măcar propriul său 

nume. În lumea de astăzi ar trebui să folosească un X pentru a 

semna un document. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) folosea un inel cu sigiliu purtat pe degetul mic de la 

mâna dreaptă pentru a sigila fiecare document sau scrisoare trimisă 

liderilor altor țări. 

Y. Docil - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) renunţa la propriile sale dorințe și la propriile idei în 

favoarea a ceea ce Allah i-a impus să facă. În timp ce lua în 

considerare opiniile adepților săi, el le accepta de multe ori ideile 

în favoarea propriilor sale idei, preferând să facă pe placul altora 

cât mai mult posibil. 

Z. Zelos - Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost cel mai zelos dintre toţi profeții lui Allah (Pacea 

fie asupra lor!) în îndeplinirea misiunii sale de „Pace prin 

supunere totală față de voința lui Dumnezeu”. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cu adevărat cel mai 

entuziast în ceea ce privește transmiterea mesajului care i-a fost 

încredințat de Dumnezeu, mesajul de „Lā ilāha illa Allah, 

Mohammedan ar-Rasūl Allah” (Nu există altă divinitate în afară 

de Allah și Mohammed este mesagerul lui Allah). 
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Alif. „Ajīb” (uimitor) - Nu am putut rezista posibilităţii de a 

adăuga încă o literă - chiar dacă aceasta este prima literă a 

alfabetului arab (أ - Alif).  

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a fost cu adevărat uimitor în toate privințele. El (Pacea 

şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a transmis mesajul unui 

mod complet și total de viață, care să cuprindă totul din momentul 

în care o persoană se trezește până ce adoarme, și de la naștere 

până la moarte. Și dacă cineva ar urma acest mod de viață („dīn” în 

limba arabă), va avea cel mai mare succes aici, în această viață și, 

de asemenea, cel mai mare succes în Viața de Apoi.  

Înainte de a încheia prezentarea noastră făcută Profetului 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de la 

A la Z și chiar mai mult, trebuie menționat că, deși Mohammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este profund 

iubit, respectat și imitat de către musulmani ca Mesagerul final a 

lui Allah, el NU este obiect de cult pentru musulmani. 

Acum rămâne la latitudinea ta. Ești o ființă umană cu gândire 

rațională şi conştientă. Ca atare, ar trebui deja să te întrebi: „Ar 

putea aceste declarații extraordinare, revoluționare și uimitoare, 

despre acest om, să fie într-adevăr adevărate? Ce se întâmplă 

dacă totul este adevărat?” 

Ai citit ceea ce celebrii scriitori, gânditori, poeți, filosofi, 

clerici și umaniști au spus despre Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ai văzut relatările celor 

care l-au cunoscut și ai aflat ceea ce au spus despre el, Profetul 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

De aceea, întrebarea este acum:  

 

„Ce spui tu despre Mohammed?”  

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
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