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În numele lui Allah Cel Milostiv, 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 Atotputernicul să aibă  

milă de ei în Ziua Judecăţii! 

O societate este sortită eşecului atunci când este clădită pe ignoranţă şi 

anarhie. Aceste fapt devine şi mai evident atunci când există un vid în 

comportamentul moral al oamenilor şi cresc tensiunile rasiale. Într-o astfel de 

societate, puternicii îi vor asupri pe cei slabi şi cei bogaţi îi vor exploata pe cei 

săraci. În asemenea circumstanţe, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a adus omenirii Mesajul Islamului
1
, mesaj care s-a 

răspândit  foarte repede. La început, mulţi l-au respins şi au făcut tot posibilul 

pentru stoparea  răspândirii lui. Asupritorii ştiau foarte bine că acest lucru ar 

însemna sfârşitul dominaţiei lor asupra populaţiei, deoarece Islamul, Mesajul lui 

Allah, eliberează  sufletul şi mintea omului de sub orice formă de sclavie 

spirituală.  

Una dintre caracteristicile cheie ale Mesajului Islamului este aceea că 

îndeamnă oamenii să caute ştiinţa şi să se detaşeze de actele josnice. Supremaţia 

rasială – sub toate formele sale – a fost anulată pentru că în faţa lui Allah Al-'Alaa 

(Preaînaltul) toţi oamenii sunt egali. Superioritatea, conform Islamului, nu se 

obţine prin culoarea pielii, rasei sau originii etnice, ci prin gradul de evlavie. Cu 

cât mai mare este frica faţă de Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), cu atât mai mare o 

să fie iubirea lui Allah faţă de robul Său.  

 

                                                 
1
 Islamul este un mod  de viaţă, atât privat cât şi public, un termen care cuprinde atât actele de adorare şi 

practicile politice, cât şi un cod detaliat de conduită morală, incluzând atât igiena, cât şi problemele de etichetă  
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Capitolul I 

Alte sisteme 

 

Un musulman stă ferm în lupta împotriva oricăror forme de opresiune, 

comportament imoral şi ignoranţă. Tensiunile rasiale bazate pe culoarea pielii, rasă sau sex sunt 

spulberate în Islam. Aceste maladii sociale au fost foarte frecvente în societatea meccană 

preislamică, aşa cum încă există ele şi azi, în Occident.  

Înainte de apariţia Islamului, oamenii se închinau la idoli făcuţi din piatră sau lemn. A 

fost un lucru obişnuit ca o persoană să-i înrobească pe cei din jur prin sisteme laborioase de 

epuizare fizică şi financiară. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a precizat 

că nicio persoană nu este superioară alteia în faţa lui Allah Al-'Azim (Cel Măreţ), atunci când a 

spus: 

„O, voi, oameni! Domnul vostru este un Domn Unic. Tatăl vostru este unul singur; 

cu toţii sunteţi fiii lui Adam, iar Adam a fost creat din lut. Cu adevărat, cel mai demn de 

onoare dintre oameni în Faţa lui Allah, Cel Atotputernic, este cel mai evlavios dintre voi. 

Niciun arab nu este superior în faţa unui nearab şi nici o persoană de culoare roşie nu este 

superioară unui alb. În acelaşi mod cum, niciun alb nu este superior unei persoane de 

culoare neagră, decât în ceea ce priveşte evlavia şi supunerea în Faţa lui Allah.”  (Ahmed) 

 

Brahmanii indieni 

Scripturile folosite de brahmanii indieni fac în mod clar referire la un sistem în care unii 

oameni sunt consideraţi superiori celorlalţi. Potrivit acestor scripturi, Brahma a creat brahmanii 

din gura lui, pe cei din Kshatriya din braţul lui, pe cei din Vaishya din coapsa lui, iar pe cei din 

Shudra din picioare lui. În partea superioară a acestui sistem cvadruplu se află Brahman, iar în 

partea inferioară Shudra. Potrivit scripturilor: „Domnul le-a prescris celor din Shudra o singură  

ocupaţie: să-i servească cu blândeţe pe celelalte trei caste (varnas).”  

 

Grecia şi Roma Antică 

În Grecia şi Roma Antică, nobilii s-au considerat a fi creaţi dintr-o materie diferită faţă de 

celelalte creaţii, pe care ei i-au numit „barbari
2
”. Aristotel a vorbit despre barbari într-o manieră 

foarte defavorabilă, spunând despre ei: „originea unui barbar şi a unui sclav este una şi 

aceeiaşi.”  

De asemenea, el a mai spus: „Animalele inferioare nu pot înţelege niciun principiu, ei 

ascultă doar de instinctele lor. Natura vrea să facă diferenţă între corpul omului liber şi al 

sclavului, făcându-l pe unul puternic pentru munca de sclav, iar pe celălalt în poziţie verticală, şi 

chiar dacă inutil pentru un astfel de serviciu, util atât pentru viaţa politică, în arta războiului, 

cât şi a păcii. Şi, fără îndoială, chiar dacă oamenii diferă între ei, prin nimic altceva decât prin 

                                                 
2
 Acest termen avea următoare conotaţii: incult, necivilizat, sau „vorbitor de limbi străine”  
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forma corpului lor, la fel cum statuile Zeilor diferă de oameni, toţi ar trebui să recunoască faptul 

că acea clasă inferioară ar trebui să servească clasa superioară.”
3
  

 

Evreii şi creştinii  

Înainte de apariţia Islamului, evreii s-au considerat pe ei înşişi a fi „poporul ales de 

Dumnezeu”, crezându-se speciali. I-au numit „ger toshav
4
” pe ceilalţi oameni, indiferent dacă 

aceştia  au fost atei sau necredincioşi în general. Ei au susţinut că sunt singurii care merită să fie 

serviţi, astfel exploatând alte naţiuni. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) clarifică aceasta în Coran, 

atunci când spune
5
: 

„Printre oamenii Scripturii [iudeii] sunt unii care, dacă le-ai încredinţat un qintal
6
, 

ţi-l dau înapoi, dar printre ei sunt şi alţii care, dacă le-ai încredinţat un dinar
7
 nu ţi-l dau 

înapoi decât dacă tu stărui fără încetare. Şi toate astea pentru că ei zic: «Noi nu avem 

datorinţă faţă de aceşti neînvăţaţi
8
». Şi ei spun minciuni împotriva lui Allah cu bună 

ştiinţă.” [Coran, 3:75]  

Savantul musulman Ibn Kathir a spus: 

„Ceea ce i-a condus pe ei să respingă adevărul este în ceea ce au pretins: «Noi nu  avem 

niciun păcat în religia noastră dacă consumăm bogăţia celor ignoranţi, a arabilor. Allah a făcut 

acest lucru legal pentru noi.»” 

Unii dintre monoteiştii timpurii au subestimat toate celelalte naţiuni, considerându-i a fi o 

clasă inferioară şi afirmând că toţi sunt sclavii lor. Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) ne arată 

caracterul lor şi subliniază natura egală a tuturor oamenilor în versetul: 

„Şi zis-au iudeii şi creştinii: «Noi suntem fiii lui Allah
9
 şi cei dragi Lui». Spune: «Şi 

de ce vă osândeşte pentru păcatele voastre?» Nu, ci voi sunteţi făpturi omeneşti dintre 

acelea pe care El le-a creat. El îl iartă pe cel pe care El voieşte şi îl chinuieşte pe cel pe care 

El voieşte. Ale lui Allah sunt împărăţia cerurilor şi a Pământului, precum şi ceea ce se află 

între ele şi la El este întoarcerea.” [Coran, 5:18] 

 

Arabii  

Arabii au crezut acelaşi lucru, considerându-se superiori celorlalte rase de oameni. Ei s-au 

„încoronat” ca fiind arabi şi s-au referit la celelalte naţiuni ca fiind „nearabi”, considerându-i fără 

valoare. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a arătat calea 

greşită pe care o urmează astfel şi falsitatea credinţei lor atunci când le-a spus companionilor săi 

(Allah să fie mulţumit de ei!): 

                                                 
3
 „Politica”,  vol.1, cap. V 

4
 Literal, semnificând o persoană care face parte din alt neam, un  „rezident străin” care trăieşte sub legea 

iudaică 
5
 În această carte, atunci când spunem Allah spune…, utilizăm traducerea sensurilor cuvintelor din versetele 

respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub toate aspectele, cu excepţia 

lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul)  
6
 Qintal – aici cu sensul de bani mulţi 

7
 Aici cu sensul de sumă de bani neînsemnată 

8
 Adică îi împinge pe ei la hainie pretenţia că Allah le-a îngăduit lor banii şi averile celor neînvăţaţi, adică ai 

arabilor şi ai altora  
9
 Ca poziţie şi ca demnitate 
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„Niciunul dintre voi nu ar trebui să spună că eu (Profetul Mohammed) sunt mai bun 

decât Yunus bin Matta (Profetul Yunus).”  (Bukhari)   

Cuvintele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt ca o lumină 

călăuzitoare atât pentru arabi, cât şi pentru toate celelalte naţiuni, arătând cum trebuie să se 

respecte unii pe alţii.  

Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!), companionul Profetului Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus: 

„«Am văzut în vis oi negre amestecate împreună cu oi albe.» Profetul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a fost întrebat: «Care este interpretarea acestui vis, o, 

Profet al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Nearabii 

vor împărtăşii religia (Diin) şi descendenţa voastră.» Companionii au exclamat: «Nearabii!» 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dacă credinţa (Iman) ar fi 

legată de o stea, ar fi susţinută de către nearabi.»” (Hakim) 

Oamenii vin din medii rasiale diferite, având fiecare trăsături morale individuale. Fiecare 

persoană are caracteristici unice, iar perfecţiunea îi aparţine NUMAI lui Allah Al-Wahid 

(Unicul). Imperfecţiunea este caracteristica inerentă al omului, excepţie fiind Profeţii şi 

Mesagerii lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra lor!), cei care au transmis în mod perfect Mesajul 

lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) naţiunilor. 

Mesajul Islamului a avut un impact imens asupra omenirii şi ca urmare a respectului 

arătat unii faţă de alţii a oamenilor din clase sociale sau rase diferite. 

A fost relatat că Mustaurid Al-Qurashi (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:  

 „L-am auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

spunând: «Ora (Ziua Judecăţii) va veni atunci când romanii vor forma o majoritate printre 

oameni.» 'Amr l-a întrebat (pe Mustaurid Al-Qurashi): «Ce anume vrei să spui?» El i-a răspuns: 

«Am spus ceea ce am auzit de la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!).» Atunci el a spus: «Dacă aşa este, înseamnă că ei au patru calităţi: sunt răbdători în 

faţa unei încercări, îşi revin imediat după un necaz, sunt pregătiţi să lupte din nou după ce îşi 

revin, sunt buni cu cei săraci, cu orfanii şi cu cei slabi, şi a cincea calitate a lor este că opun 

rezistenţă opresiunii regilor.” (Muslim)   

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

sistemul castelor, a grupurilor închise, care era implementat în societatea de atunci, aducând 

eliberarea oamenilor de sub constrângeri, îndrumându-i pe oameni să-l adore doar pe Allah Al-

Wahid (Unicul). 

 

 

Capitolul II 

Egalitatea în Islam 
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În Islam, conducătorii şi cei supuşi lor sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa 

(Preaînaltul). Indiferent de diferenţele existente între oameni, musulmanii sunt fraţi între ei, cel 

alb cu cel negru, un arab cu un nearab. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune în Coranul cel Nobil: 

„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
10

 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 Raqib [Veghetor peste voi]!” 

[Coran, 4:1]  

Tatăl întregii omeniri este Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!), iar deoarece creştinii au 

spus că Isus fiul Mariei (Pacea lui Allah fie asupra lor!) a fost fiul lui Dumnezeu, Allah Al-'Alaa 

(Preaînaltul) a revelat: 

„Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam
11

, pe care El l-a făcut din lut şi apoi 

i-a zis lui «Fii» şi el a fost.” [Coran, 3:59]  

  De asemenea, Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune: 

„Printre semnele Lui
12

 [este acela] că El v-a creat pe voi din ţărână
13

 şi apoi iată-vă 

pe voi oameni care v-aţi răspândit [pe Pământ].” [Coran, 30:20]    

Întreaga omenire îşi are originea de la Adam şi Eva. Astfel, nu există nicio virtute pentru 

care un om să fie superior altuia, indiferent de rasă, culoarea pielii sau a clasei sociale din care 

face parte. În consecinţă, nu există niciun motiv pentru care oamenii să se semeţească şi să se 

laude în faţa celorlalţi, ori  să se desconsidere sau să-şi bată joc unii de alţii, sau, şi mai rău, să se 

înrobească unul pe altul. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

spus:  

„Allah a înlăturat mândria care exista în perioada preislamică (Jahiliyah), atunci 

când oamenii se mândreau cu strămoşii lor. Întreaga omenire provine de la Adam, care 

este tatăl omenirii, iar el a fost creat din lut.” (Ahmed)       

 Cu privire la acest lucru, în Coran, Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: 

„Oamenii nu au fost decât o singură comunitate
14

 şi apoi s-au deosebit ei. Şi de n-ar 

fi fost un cuvânt rostit mai înainte de Domnul tău
15

, ar fi fost hotărât pentru ei [lucrul] 

asupra căruia ei au avut păreri deosebite.” [Coran, 10:19]   

Odată cu creşterea populaţiei, oamenii s-au răspândit, încetul cu încetul, pe întreaga 

planetă, au vorbit limbi diferite, cultura lor s-a diversificat, la fel, au avut loc schimbări şi la 

culoarea pielii. Din cauza acestor diferenţe, în timp, concepţiile oamenilor s-au schimbat gradual, 

uneori fiind afectat şi sistemul lor de credinţă. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a trimis Profeţi şi 

Mesageri (Pacea lui Allah fie asupra lor!) pentru a ghida omenirea înapoi la credinţa în Allah şi 

la Unicitatea Sa. El, Cel Îndurător, spune:  

                                                 
10

 Din Adam a creat-o şi pe Eva 
11

 Adică situaţia lui Isus, pe care l-a creat fără să aibă un tată, ceea ce este într-adevăr un lucru miraculos, 

este similară cu situaţia lui Adam, l-a creat fără să aibă nici tată, nici mamă, apoi i-a zis „Fii!” şi el a fost  
12

 Printre dovezile puterii Lui  
13

 Este vorba de Adam  
14

 Au avut aceeaşi credinţă şi o divinitate unică 
15

 În legătură cu amânarea pedepsei celei mai mari până în Ziua Învierii 
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„Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: «Adoraţi-L pe Allah şi 

ţineţi-vă departe de Taghut
16

!» Pe unii dintre ei i-a călăuzit Allah
17

, însă altora le-a fost 

hărăzită rătăcirea
18

. Purcedeţi prin lume şi vedeţi care a fost sfârşitul celor care i-au socotit 

mincinoşi [pe Trimişii Noştri]!” [Coran, 16:36]  

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) nu judecă oamenii după aparenţele exterioare. Profetul 

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

„Poate fi o persoană cu părul neîngrijit şi murdar, pe care oamenii o desconsideră, 

însă poate fi atât de iubită de către Allah, că dacă ar face un jurământ lui Allah, Allah i l-ar 

îndeplini.” (Hakim) 

Cunoscând faptul că unii ar putea exploata diferenţele de rasă, culoare a pielii, limba 

vorbită, cultură, pentru a-şi bate joc de alţii, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Allah l-a creat pe Adam dintr-un pumn de sol, luat de pe toată suprafaţa 

Pământului. Fiii lui Adam au venit purtând pe ei semnele solului din cauza diversităţii sale. 

Printre ei sunt cei cu piele roşie, albă, neagră sau galbenă, cu un comportament bun sau 

rău.” (Ibn Hibban)  

  Toţi oamenii sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) indiferent de culoarea 

pielii, limbii vorbite sau ţării de origine. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune: 

 „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 'Alim, Khabir [Atoateştiutor, Bineştiutor].” [Coran, 

49:13] 

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

„Descendenţa oricăruia dintre voi nu este motiv de ruşine pentru nimeni. Voi toţi 

sunteţi fiii lui Adam, niciunul nu este favorizat în faţa celuilalt, şi cel mai onorabil dintre 

voi în faţa lui Allah este cel care este cel mai credincios şi cel care face fapte bune.” 

(Ahmed)  

Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) ne-a împărţit pe noi în neamuri şi triburi, şi nimeni nu este 

favorizat în faţa celuilalt, nicio rasă nu este mai bună decât alta. El, Preaînaltul, spune: 

„Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam
19

 şi i-am purtat pe ei pe uscat şi pe mare
20

 şi le-am 

dat lor ca hrană felurite bunătăţi şi i-am ales pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-

am creat.” [Coran, 17:70]  

Acest statut onorabil este oferit întregii omeniri, nu este specificată o anumită rasă 

deasupra alteia sau un grup de oameni asupra altui grup. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune în 

Coran: 

„El este acela care v-a făcut pe voi urmaşi pe Pământ,
21

 care v-a ridicat pe unii 

dintre voi deasupra altora, în trepte
22

, pentru a vă cerca întru ceea ce v-a dat. Cu adevărat 

                                                 
16

 După unii comentatori, prin At-Taghut se au în vedere diavolii, idolii şi toate falsele divinităţi 
17

 Pentru că ei au crezut în El 
18

 Necredinţa în diversele ei manifestări, pentru că ei i-au luat ca ocrotitori pe şeitani în locul lui Allah 
19

 Înzestrându-i cu darul vorbirii, cu raţiune, cu capacitatea de a distinge lucrurile şi de a stăpâni peste tot 

ceea ce se află pe Pământ 
20

 Le-am creat posibilitatea să se deplaseze pentru a-şi agonisi mijloacele de existenţă 
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Domnul tău este repede la pedeapsă, însă El este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător, 

Îndurător].” [Coran, 6:165 

 

Capitolul III 

Egalitatea între oameni 

 

Întreaga omenire a fost creată pentru a-L adora pe Allah Unicul, pentru a trăi pe acest 

Pământ câştigându-şi mijloacele pentru propria existenţă. Oamenii sunt de diferite categorii 

sociale, prin  voia lui Allah, astfel încât unii să beneficieze după alţii în ceea ce priveşte 

câştigarea mijloacelor de trai. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: 

„Oare ei împart îndurarea (profeţia) Domnului tău? Noi le-am împărţit lor cele spre 

trebuinţă în viaţa din această lume şi i-am ridicat pe ei unii deasupra altora, în trepte, 

pentru ca unii dintre ei să-i pună pe alţii să lucreze. Iar îndurarea Domnului tău este mai 

bună decât ceea ce adună ei.” [Coran, 43:32] 

 

Astfel, în Islam, toţi oamenii sunt egali în ceea ce urmează: 

 

1. Apărarea drepturilor comune indiferent de rasă, etnie sau culoare.  

 Fiecare individ trebuie să se bucure de libertate, conform principiilor Islamului. Această 

libertate este departe de instinctele animalice. Atunci când o persoană se dedă tuturor dorinţelor 

primitive, de fapt, ea îşi coboară propriul statut sub cel al animalelor sau şi mai rău! 

 

2. Oamenii sunt egali în faţa legii. 

Nu există, în acest sens, diferenţe de etnie, culoare sau sex.  

Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) spune în Coran:  

 „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] 

faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri!
23

 Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o 

chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în 

Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.”  [Coran, 4:59]  

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

„... Naţiunile dinaintea voastră au fost distruse din cauza faptului că atunci când 

cineva de viţă nobilă dintre ei fura, o lăsau să scape fără a fi pedepsită, însă dacă o 

persoană săracă dintre ei fura, atunci aplicau pedeapsa prescrisă. Pe Allah, dacă Fatimah, 

fiica lui Mohammed, ar fura, aş chema-o şi i-aş tăia mâna!»” (Muslim) 
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 Locuitori ai Pământului, care se succed unii după alţii 
22

 Pentru a vă deosebi în privinţa averii, calităţilor şi defectelor, înfăţişării, culorii pielii etc. 
23

Ulema (învăţaţii) şi cârmuitorii. Supunerea faţă de aceştia din urmă este o datorie, cu condiţia ca ei să 

poruncească binele şi ascultarea faţă de Allah 
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3. Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte responsabilităţile, recompensa şi pedeapsa.  

Allah Al-Hakim (Cel Înţelept) spune în Coran:  

 „Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb, îl va vedea, ~ După cum, cel care a 

făcut un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea.” [Coran, 99:7-8] 

 

4. Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte dreptul la respectarea onoarei.  

Nimeni nu trebuie să fie lezat din cauza culorii pielii, a sexului sau credinţei sale. 

Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: 

„Nu-i ocărâţi pe aceia care sunt invocaţi afară de Allah
24

, ca să nu-L ocărască ei pe 

Allah, întru duşmănie şi nepricepere! Astfel am împodobit Noi [în ochii] fiecărei comunităţi 

făptuirea sa. Apoi, la Domnul lor va fi întoarcerea
25

 lor şi El le va vesti despre ceea ce au 

făptuit ei
26

.” [Coran, 6:108]  

 

5. Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte sacralitatea sângelui şi a proprietăţilor. 

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

„Cu adevărat, sângele, averea şi onoarea unui musulman sunt inviolabile. Acestea 

sunt lucrurile nepermise pentru musulmani, la fel cum interzisă le este lupta în această zi 

sacră (Ziua de Arafah), în această lună sfântă (luna Pelerinajului, Dhul-Hijjah) şi în acest 

oraş sacru (Mecca).” (Bukhari) 

 

6. Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor publice. 

„Dacă cineva, care are o funcţie de conducere printre musulmani, aşează pe un post, 

prin favoritism, o persoană, indiferent de calificarea sa, atunci el merită Blestemul şi Mânia 

lui Allah. Allah nu va accepta nimic din acţiunile lui, iar el va ajunge în Focul Iadului.” 

(Hakim) 

S-a relatat că 'Adi ibn 'Amira Al-Kindi a spus: 

„L-am auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

spunând: «Acela dintre voi care sunteţi numiţi, de către noi, într-o poziţie de autoritate şi 

ascunde de noi un ac sau ceva şi mai mic decât acesta, este o însuşire ilegală (din fondurile 

publice), iar în Ziua Judecăţii va trebui să-l creeze pe acesta.»” Naratorul a spus: „Un bărbat 

cu tenul închis dintre Ansari s-a ridicat să-l poată vedea mai bine pe Profet (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi a spus: «Ia înapoi de la mine misiunea ta.» El 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ce s-a întâmplat cu tine?» Omul a 

spus: «Am auzit că ai spus aşa şi aşa...» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) a spus: «Eu spun că (chiar) acum, acela dintre voi care sunteţi numiţi, de către noi, într-
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 Idolii pe care-i adoră păgânii  
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 La Învierea ce va urma morţii  
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 În viaţă, şi îi va pedepsi 
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o poziţie de autoritate, trebuie să returneze totul, mic sau mare, şi oricând i se oferă ceva ar 

trebui să-l păstreze, şi trebuie să se abţină de a lua ceea ce este interzis.»” (Muslim)   

  Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a considerat că pierderea 

încrederii este un semn al sfârşitului societăţii şi un semn al apropierii Orei, al Zilei Judecăţii.   

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„Odată Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) vorbea cu noi, un 

beduin a venit la el şi l-a întrebat: «Când va veni Ora (Ziua Judecăţii)?» Mesagerul lui Allah 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a continuat discursul. Câţiva dintre cei 

prezenţi s-au gândit că el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a auzit, dar că i-a 

displăcut să-şi întrerupă discursul, iar ceilalţi au crezut că nu l-a auzit (pe beduin). Atunci când 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a terminat discursul a 

întrebat: «Unde este cel care a întrebat de Oră?» Omul i-a  răspuns: «Sunt aici.» Mesagerul lui 

Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Atunci când se pierde 

încrederea, aşteaptă Ora.» Omul a întrebat: «Cum poate să se piardă?» Mesagerul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «Atunci când puterea este încredinţată 

oamenilor pe nedrept, atunci aşteaptă Ora.»”  (Bukhari)    

 

7. Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte folosirea a ceea ce a fost creat de Allah Al-

'Alaa (Preaînaltul) 

El, Al-'Azim (Cel Măreţ) spune în Coran:  

„O, oameni, mâncaţi din ceea ce se află pe Pământ şi este îngăduit şi bun [ca hrană] 

şi nu urmaţi paşii lui Şeitan, căci el vă este duşman mărturisit.” [Coran, 2:168]  

 

8. Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte adorarea lui Allah Al-Ahad (Unicul). 

Toţi suntem robii lui Allah, indiferent de rasă, etnie, culoarea pielii sau limba vorbită. 

Allah Al-'Aziz (Atotputernicul) 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].” [Coran, 2:21]  

Religia Islamică a eradicat toate formele de rasism. A fost menţionat într-o relatare al lui 

Abu Uqbah (Allah să fie mulţumit de el!), sclavul eliberat din Persia: 

„Am fost prezent la bătălia de la Uhud alături de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!), iar atunci când am lovit un politeist am strigat la el: «Ia asta de la mine, tânăr 

persan.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors atunci la mine şi mi-

a spus: «De ce nu spui: „Ia asta de la mine, tânăr Ansar.”»” (Abu Dawud)   

Astfel, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a încurajat să se 

întoarcă la rădăcinile lui, care era dintre Ansari, fiind mult mai plăcut pentru el, decât să spună că 

a fost „persan”. Deşi companionul a fost persan, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a fost dornic ca iubirea, ura şi alianţa să apară de dragul religiei şi să fie 

departe de diferenţele rasiale. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a arătat o afecţiune 

imensă faţa de Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), un sclav eliberat din Etiopia (Abissinia), 
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spunând despre el că este dintre oamenii din Jannah (Paradis). La fel, a dat vestea cea bună 

despre Jannah lui Abdullah ibn Salam (Allah să fie mulţumit de el!), un evreu convertit la 

Islam.  

 De asemenea, putem observa că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) nu a fost deloc şovăitor atunci când oamenii din familia lui nu au crezut în Mesajul său, 

distanţându-se de el. Abu Lahab, unchiul Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a fost respectat de către tribul din care făcea parte, fiind unul dintre cei mai nobili 

oameni ai acelor timpuri în ceea ce priveşte descendenţa sa. Cu privire la Abu Lahab, cel care a 

arătat o duşmănie deschisă faţă de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a fost 

revelată următoarea sură
27

: 

„Să piară mâinile lui Abu Lahab
28

 şi să piară şi el! ~ Averea lui să nu-i fie de niciun 

folos şi nici ce a agonisit! ~ Va arde în Focul cu flăcări, ~ Împreună cu muierea lui,
29

 

aducătoarea de vreascuri, ~ Care va avea la gâtul ei o funie de fire [de palmier].
30

” [Coran, 

111:1-5]  

Coranul, de asemenea, ne informează despre Luqman, înţeleptul. El a fost de origine 

africană şi avea o înţelepciune rară. Un întreg capitol din Coranul cel Nobil poartă numele său, 

prin aceasta subliniindu-se virtutea şi meritele sale. Sunt şi alte capitole din Coran care poartă 

numele Profeţilor şi Mesagerilor (Pacea lui Allah fie asupra lor!) cum sunt: Nuh (Noe), Ibrahim 

(Avraam), Yusuf (Iosif), Yunus (Iona) şi Mohammed. Musulmanii recită aceste versete în 

Rugăciunile lor. Acest lucru reafirmă faptul că oamenii toţi sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa 

(Preaînaltul). 

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

regele pios din Abissinia, Negus: «Nimeni să nu greşească faţă de el.» Atunci când acesta a 

murit, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a rugat pentru el. Unii au 

întrebat: «Trebuie noi să ne rugăm pentru un etiopian?» Atunci Allah a revelat versetul: 

„Printre oamenii Scripturii sunt unii care cred în Allah, în ceea ce vi s-a trimis vouă 

şi ceea ce li s-a trimis lor, smeriţi înaintea lui Allah, care nu vând versetele lui Allah pe un 

preţ de nimic. Aceia vor avea răsplată de la Domnul lor, căci Allah este grabnic la 

socoteală!”[Coran, 3:199]    

 Profetul a spus: «Cer de la Allah să-l ierte pe fratele vostru.», s-au ridicat în 

Rugăciune împreună cu companionii făcând Takbir (Allahu Akbar) de patru ori.” (Bukhari)    

Tematica egalităţii în Islam nu este doar scrisă, ci se şi aplică în viaţa de zi cu zi. Tot ceea 

ce Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a predicat se şi aplică. 

Un alt exemplu este Usamah ibn Zaid (Allah să fie mulţumit de el!), fiul lui Zaid ibn 

Haritha (Allah să fie mulţumit de el!) sclavul eliberat şi adoptat ca către Profet (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): 
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 Capitol din Coranul cel Glorios  
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 Un unchi al Profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) din partea tatălui, 

unul din cei mai înverşunaţi adversari ai Islamului. El a murit păgân, după bătălia de la Badr 
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 Umm Jamil, sora lui Abu Sufiyan. Se relatează că ea arunca vreascuri cu spini dinaintea casei Profetului 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), când se întorcea prin întuneric de la Rugăciunea pe 

care o făcea la sanctuarul Al-Ka'bah, noaptea târziu 
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 Fibre de palmier, rafie 
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„Profetul obişnuia să-l ia pe el şi pe Al-Hasan (în poala lui) şi să spună: «O Allah 

iubeşte-i aşa cum îi iubesc eu.»” (Bukhari)  

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a numit pe Usamah (Allah să 

fie mulţumit de el!) conducător al armatei care a atacat Roma, mulţi dintre companionii 

Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) fiind sub comanda sa. Unii au vorbit 

între ei, fiind nemulţumiţi, considerând că Usamah (Allah să fie mulţumit de el!) este nepotrivit 

pentru a conduce expediţia militară. Atunci când Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a auzit acest lucru, s-a adresat oamenilor spunând: 

„Dacă vorbiţi de rău conducerea sa, aţi vorbit deja de rău conducerea, de dinainte,  

a tatălui său. Pe Allah, el a meritat să fie conducător şi el a fost unul dintre cei mai iubiţi 

oameni ai mei, şi acum acesta (Usamah) este unul dintre cei mai iubiţi oameni ai mei, după 

el.” (Convenit) 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit înainte ca această 

expediţie militară să aibă loc, şi chiar înainte de plecarea ei, Omar a venit la Abu Bakr (Allah să 

fie mulţumit de ei!), proaspăt numit calif, să-i spună despre preocupările companionilor cu 

privire la Usamah (Allah să fie mulţumit de el!). El i-a spus lui Abu Bakr (Allah să fie mulţumit 

de el!):  

„Unii dintre companioni cred că cineva mai în vârstă şi mai experimentat ar trebui să 

conducă expediţia.”  

La acestea, Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

„Fie ca mama ta să te piardă, o, Omar! Profetul l-a numit pe el şi tu vrei ca eu să-l 

schimb? Pe Allah, o, Omar, dacă animalele sălbatice ar veni să mă mănânce tot pe Usamah l-aş 

trimite în capul armatei.” 

Tânărul comandant şi-a luat armata, iar Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) mergea în 

spatele lui. Acesta s-a simţit neconfortabil şi i-a spus lui Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!): 

„O, calif al musulmanilor! Ori vino să călăreşti alături de mine, ori o să cobor eu să 

merg alături de tine!”- 

Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) i-a răspuns: 

„Pe Allah, nu vei coborî şi nici eu nu voi călări! Ce este greşit în a-mi prăfui picioarele 

de dragul lui Allah?” 

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

onorabil dintre toţi oamenii în termeni de descendenţă, iar tribul său a fost, de asemenea, cel mai 

onorabil, cu toate acestea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus 

companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!): 

„Nu exageraţi în a mă lăuda aşa cum creştinii l-au lăudat pe fiul Mariei, pentru că 

eu sunt doar un rob. Deci, spuneţi-mi Robul lui Allah şi Mesagerul Său.”  (Bukhari) 

Atunci când era vorba de o cerere în căsătorie, Profetul Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a subliniat că cele mai importane lucruri sunt credinţa şi 

caracterul cel bun: 

„Dacă vine cineva de a cărui credinţă şi caracter eşti satisfăcut, atunci dă-i-o pe fiica 

ta în căsătorie, pentru că, în caz contrar, fitna şi răutatea vor fi răspândite pe Pământ.” 

(Tirmidhi) 
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Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se interesa mereu 

despre companionii săi. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„O femeie neagră obişnuia să cureţe moscheea. Mesagerul lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a observat că lipsea şi a întrebat de ea după câteva zile. I 

s-a spus că femeia a murit. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «De 

ce nu mi-aţi spus?» Apoi, a mers la mormântul ei şi a oferit Rugăciunea de înmormântare pentru 

ea.”  (Bukhari)  

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să facă 

cadouri. Hakim ibn Hizam (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: 

„Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai iubit om de 

către mine înainte de apariţia Islamului. Atunci când el a devenit Profet şi a plecat spre Medina 

a fost găsită o haină care i-a aparţinut lui Dhi Yazen
31

, în valoare de 50 de dirhami, aşa că am 

cumpărat-o pentru a i-o da cadou Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 

însă el a refuzat să o ia spunând: «Noi nu primim cadouri de la politeişti. Dacă ei insistă, îl 

primim numai după ce plătim preţul său.»  

 Când a venit la Medina, l-am văzut purtând haina apoi i-a dat-o lui Usamah (Allah să 

fie mulţumit de el!), iar când l-am văzut pe el, l-am întrebat: «Tu porţi haina lui Dhi Yazen?» El 

a răspuns: «Eu sunt mai bun decât Dhi Yazen, iar tatăl şi mama mea sunt mai buni decât tatăl şi 

mama lui.»”  

Şi Islamul este cel care l-a făcut să aibă această mentalitate. Fiecare musulman îşi dă 

seama că ei toţi sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) indiferent de culoarea pielii, 

limba vorbită sau rasă. 

 

Capitolul IV 

Declaraţiile rasiale sunt inacceptabile 

 

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

glumească cu companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) şi să le asculte nevoile, de asemenea, 

obişnuia să le corecteze greşelile, mai ales dacă acestea erau de ordin rasială. 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„Doi oameni s-au înjurat, iar unul dintre ei şi-a bătut joc de celălalt prin ridiculizarea 

mamei sale. Acest lucru a ajuns la urechile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), care l-a chemat la el pe om şi l-a întrebat: «Ţi-ai bătut joc de mama lui?» tot 

repetând întrebarea. Omul a spus: «O, Mesager al lui Allah, îi cer iertare lui Allah.» Profetul 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Ridică-ţi capul şi uită-te în jur, tu 

nu eşti mai bun decât oricine altcineva, fie dacă are culoare pielii roşie sau neagră. Nimeni 

nu este mai bun decât celălalt decât prin pietate.»”  (Ibn Rahawaih) 
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Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu lăsa ca cineva 

să desconsidere pe altcineva: 

„Odată, companionii săi s-au reunit pentru şedinţă, însă Profetul (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a întârziat. Printre cei prezenţi au fost: Khalid ibn Al-Walid, Abdur-

Rahman ibn Awf, Bilal ibn Rabah şi Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de ei!). Singurul negru 

prezent a fost Bilal etiopianul (Allah să fie mulţumit de el!). Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de 

el!) a început să vorbească, iar Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) l-a corectat. Abu Dharr,  

înfuriindu-se, a exclamat: «Chiar tu, fiul unei femei de culoare, încerci să mă corectezi?» Bilal 

(Allah să fie mulţumit de el!) s-a ridicat, vizibil supărat şi a spus: «Pe Allah, o să relatez totul 

Profetului!» A mers la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-a povestit 

ceea ce i s-a spus, fapt pentru care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 

devenit foarte furios. Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!) s-a grăbit să-l întâlnească pe 

Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a spus: «As-Salamu Alaika (Pacea lui 

Allah fie asupra ta!) o, Profet al lui Allah!» Abu Dharr a povestit: «Nu sunt sigur că mi-a răspuns 

la salut din cauza furiei sale extreme.» Apoi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a spus: «O, Abu Dharr, l-ai ridiculizat pe el pe seama mamei sale? Într-adevăr, 

tu eşti un om în care există trăsăturile erei preislamice!» Abu Dharr, lăcrimând, a spus: «O, 

Mesager al lui Allah, îi cer iertare lui Allah!» Apoi, a ieşit din moschee plângând, iar atunci când 

l-a văzut pe Bilal şi-a pus capul pe jos şi i-a spus lui: «O, Bilal, eu nu mă mişc de aici până nu-ţi 

pui piciorul pe capul meu. Tu eşti cel onorabil, iar eu am căzut în dizgraţie.» Bilal (Allah să fie 

mulţumit de el!) a început să plângă, l-a sărutat pe Abu Dharr pe faţă şi a spus: «O faţă care se 

prosternează lui Allah nu trebuie să fie călcată, ci mai degrabă trebuie sărutată.»” (Bukhari) 

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!)  a fost un om minunat, căruia încă din timpul vieţii i s-

a promis Paradisul. 

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că: 

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Bilal 

(Allah să fie mulţumit de el!): «Spune-mi despre supremul act pe care l-ai făcut (cel mai 

plăcut în faţa lui Allah) de când ai acceptat Islamul, deoarece ţi-am auzit paşii în Paradis.» 

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a răspuns: «Nu consider că am făcut un act suprem decât că 

ori de câte ori fac abluţiunea (sau mă îmbăiez) ziua sau noaptea, imediat fac Rugăciunea, atâta 

timp cât îmi este predestinat să o fac.»” (Bukhari)           

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îl respecta şi stătea adesea în 

compania lui: 

„Într-o zi, în timp ce Bilal, Suhaib şi Ammar (Allah să fie mulţumit de ei!) stăteau alături 

de Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) un emisar din tribul 

Quraish a venit şi, văzând companionii alături de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), a spus: «Vrem să ne oferi şi nouă timp ca să putem sta cu tine. Vrem ca arabii să 

cunoască statutul şi onoarea noastră şi să vină delegaţii la tine, dar ne este jenă ca oamenii să ne 

vadă cu tine în timp ce aceşti oameni săraci îţi stau alături.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a spus: «Bine.» şi l-a chemat pe Ali (Allah să fie mulţumit de el!) să scrie 

ceva în acest sens. Dar, înainte ca ceva să se întâmple, Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a revelat 

versetele: 

„Şi nu-i alunga pe cei care Îl imploră pe Domnul lor, dimineaţa şi seara, dorind Faţa 

Sa (Mulţumirea lui Allah). Nu-ţi revine ţie să le ţii socoteală de nimic şi nu le revine lor să-ţi 

ţină socoteală de nimic. Iar de-i vei alunga, vei fi dintre cei nelegiuiţi. ~ Şi astfel i-am 
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încercat Noi [pe oameni], unii prin alţii, pentru ca ei să zică: «Aceştia sunt cei pe care i-a 

binecuvântat Allah cu harul Său dintre noi?» Oare nu este Allah cel care-i cunoaşte cel mai 

bine pe cei mulţumitori? ~ Şi dacă vin la tine, [Mohammed,] aceia care cred în versetele 

Noastre, spune: «Pacea fie asupra voastră!
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 Domnul vostru Şi-a prescris Sie însuşi 

îndurarea. Deci acela dintre voi care face un rău din ignoranţă, iar apoi se căieşte şi 

îndreaptă fapta, [să ştie că] El este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător].»” [Coran, 

6:52-54]  

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a aruncat scrisoarea care le era 

adresată şi a spus: «Pacea lui Allah sa fie asupra voastră, Domnul vostru şi-a impus asupra 

Sa mila.»” (Ibn Majah) 

 

 

Capitolul V 

Povestea lui Bilal etiopianul 
     

Să vedem povestea lui Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), cel care a fost un simplu 

sclav înainte de convertirea sa la Islam, iar după convertire a devenit un „maestru” al Islamului. 

A fost onorat, în Islam, să fie ales Muadhan (cel care cheamă la Rugăciune). 

Ori de câte ori Omar îl menţiona pe Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de ei!) spunea:  

„Abu Bakr este maestrul nostru şi emancipatorul stăpânului nostru (referindu-se la 

Bilal, Allah să fie mulţumit de ei!)” (Bukhari)  

Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) i-a dat titlul de „maestru” lui Bilal 

(Allah să fie mulţumit de el!), cel care a avut un ten de culoare închisă şi o construcţie subţire al 

corpului, fiind foarte înalt, cu părul des şi barbă rară, aşa cum a fost descris de către relatatori. 

Ori de câte ori a fost lăudat, el îşi lăsa capul in jos şi, lăcrimând, spunea: „Adevărat, eu 

sunt un abissinian
33

, însă ieri eram doar un sclav.” 

Deci cine este acest etiopian, cel care a fost ieri doar un sclav?   

El a fost Bilal ibn Rabah (Allah să fie mulţumit de el!), cel care a fost însărcinat cu 

chemarea la Rugăciune. Din fiecare zece musulmani, de la începuturile Islamului şi până în ziua 

de azi, cel puţin şapte au auzit de Bilal (Allah să fie mulţumit de el!). Există sute de milioane de 

oameni, de-a lungul secolelor şi generaţiilor care l-au ştiut şi-l ştiu pe Bilal (Allah să fie mulţumit 

de el!) îşi amintesc numele lui şi cunosc rolul lui la fel cum îi ştiu pe cei doi mari califi ai 

Islamului, Abu Bakr şi Omar (Allah să fie mulţumit de ei!). Dacă ar fi întrebat un copil, din 

şcoala primară, despre Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), el ar răspunde: „El a fost cel care 

striga Adhanul (chemarea la Rugăciune).”  

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a fost sclavul pe care stăpânul său îl tortura cu pietre 

fierbinţi, iar el spunea: „Dumnezeu este Unic, Dumnezeu este Unic.” 
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 Înainte de Islam, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) avea grijă de oile stăpânului său 

pentru un pumn de curmale. Dacă nu ar fi fost Islamul, soarta lui ar fi fost sclavia, rătăcind prin 

mulţime până ce moartea punea capăt vieţii sale. Însă credinţa sa s-a dovedit a fi adevărată, şi 

măreţia religiei în care el a crezut i-a dat, în timpul vieţii sale şi în istorie, un loc elevat printre 

oamenii mari şi nobili ai Islamului. Într-adevăr, mulţi oameni cu distincţie, prestigiu sau bogăţie 

nu au obţinut nici măcar o zecime din nemurirea câştigată de Bilal, etiopianul (Allah să fie 

mulţumit de el!). Astfel, un om cu pielea neagră, descendenţă modestă, şi cu poziţia sa de sclav, 

dispreţuit de mulţi oameni, atunci când a ales Islamul a ocupat un loc ridicat datorită sincerităţii, 

purităţii şi autosacrificiului său. 

Oamenii din Mecca au crezut că un sclav, aşa cum a fost Bilal (Allah să fie mulţumit de 

el!), nu va avea putere asupra a ceva şi că nu va deveni nimic, însă el a întrecut toate aşteptările 

posedând credinţa pe care numeni ca el nu-l putea poseda! El a fost un etiopian (abissinian) la fel 

ca şi mama lui, care se numea Hamaama şi ea fiind o slavă al lui Umayyah ibn Khalaf Al-Jumahi 

în Mecca. 

Vestea despre Mesajul Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) a ajuns la urechile lui Bilal (Allah să fie mulţumit de el!). De fapt, Profetul a fost 

„zumzetul” Meccăi, deoarece toţi oamenii din oraş vorbeau despre el. 

S-a întâmplat că Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) fiind cu treabă alături de stăpânul său 

şi alţi nobili din Quraish stătea aşezaţi şi vorbeau despre Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) şi Mesajul său. Stăpânul său, Umayyah ibn Khalaf, a vorbit dur la adresa 

Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), folosind cuvinte pline 

de anxietate, furie şi răutate.   

Ascultând oamenii din oraş, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a aflat mai multe despre 

Islam, de asemenea, a aflat că Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este 

un om nobil, demn de încredere şi foarte loial. Oamenii şi-au spus:  

„Mohammed nu a fost niciodată un mincinos, magician sau nebun, însă trebuie să-l 

descriem astfel pentru ca oamenii să abandoneze religia lui.” 

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a auzit şoptind motivele care i-au determinat pe aceşti 

oameni să-l conteste şi să se opună Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!).  

Motivele au fost următoarele:   

Primul motiv a fost loialitatea faţă de religia părinţilor lor; 

Al doilea motiv a fost teama lor pentru gloria tribului Quraish, care a fost revărsată asupra 

lor datorită statutului lor religios, fiind centrat pe adorarea idolilor, de asemenea, Mecca fiind un 

punct de întâlnire în Peninsula Arabică; 

Al treilea motiv a fost invidia faţă de tribul Banu Hashim, deoarece dintre ei urma să vină 

un Profet sau Mesager. 

Aflând multe despre religia Islamică, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a acceptat 

Islamul şi nu a trecut mult timp pentru ca vestea îmbrăţişării Islamului să fie răspândită. Pentru 

conducătorii din Banu Jumah, de unde provenea Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) această veste 

a fost un şoc, iar Umayyah ibn Khalaf, stăpânul lui, a considerat ca acest lucru este o ruşine 

mare, o dezonoare şi a spus în batjocoră: „Nu contează! Singurul care o să accepte Islamul este 

acest sclav!” Însă Islamul s-a răspândit, iar practica idolatriei a luat sfârşit. 
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Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a onorat nu doar Islamul, ci întreaga omenire. El a 

rezistat la cele mai dure forme de tortură. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) l-a făcut un exemplu a 

faptului că negreala pielii şi robia nu condamnă măreţia sufletului, dacă acesta s-a umplut de 

credinţă şi îşi iubeşte Creatorul.  

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a oferit o lecţie profundă pentru cei din timpul său, 

precum şi pentru cei de după; libertatea şi supremaţia conştiinţei nu puteau fi schimbate nici cu 

aur cât să acopere globul pământesc, nici cu pedepse.  

A fost dezbrăcat şi pus pe cărbuni aprinşi pentru a renunţa la religia sa, însă Bilal (Allah 

să fie mulţumit de el!) a refuzat ferm. A fost târât pe pietrele încinse de la căldura toridă a zilei, 

iar o piatră mare, care putea fi ridicată doar de mai mulţi bărbaţi, i-a fost aşezată pe corp şi pe 

piept. Această tortură sălbatică a fost repetată zi de zi, până când unora dintre cei care-l torturau 

li s-a făcut milă de el şi i-au spus: „Te vom lăsa liber, dacă vorbeşti frumos despre idolii noştri.” 

Cei din tribul Quraish nu au vrut să se spună despre ei că nu sunt în stare să impună unui 

sclav să renunţe la Islam, însă Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a refuzat, repetând mereu 

„Dumnezeu este Unic, Dumnezeu este Unic!”. Cei care-l torturau au strigat la el implorându-l: 

„Menţionează numele lui Al-Laat şi Al-'Uzza.
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”, însă Bilal a fost de neînduplecat, repetând 

continuu: „Dumnezeu este Unic, Dumnezeu este Unic!”. Atunci i-au cerut să repete doar după ei 

însă şi de această dată Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), bătându-şi joc de ei a spus: „Nu sunt în 

stare să pronunţ ceea ce vreţi voi să spun!” 

Astfel, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a rămas de neclintit în credinţa sa, fiind torturat 

din ce în ce mai dur. După apusul Soarelui, cei care-l torturau au legat o sfoară în jurul gâtului şi 

au poruncit tinerilor din trib să-l poarte în jurul munţilor şi pe străzile din Mecca, însă Bilal 

(Allah să fie mulţumit de el!) a continuat: „Dumnezeu est Unic, Dumnezeu este Unic!” Când 

noaptea s-a lăsat ei i-au spus: „Mâine vei vorbi bine despre idolii noştri, iar noi te vom elibera. 

Noi am obosit să te torturăm, iar acum această sarcină a devenit atât de grea pentru noi încât ni 

se pare că noi suntem cei torturaţi.” Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a rămas neclintit, şi-a 

scuturat capul şi a spus: „Dumnezeu este Unic, Dumnezeu este Unic!” Umayyah ibn Khalaf l-a 

lovit şi, explodând de furie, a strigat: „Ce ghinion am! Sclav nenorocit ce eşti! Pe Al-Laat şi Al-

'Uzza, voi face din tine un exemplu pentru sclavi şi stăpâni.” Însă Bilal (Allah să fie mulţumit de 

el!) a răspuns cu credinţa certă a unui credincios: „Dumnezeu este Unic, Dumnezeu este Unic!” 

Au încercat să-l păcălească pe Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), iar unul dintre politeiştii 

prezenţi a jucat rolul de simpatizant al lui, spunând: „Linişteşte-te Umayyah. Pe Al-Laat, el nu va 

mai fi torturat! Bilal este unul dintre noi, iar mama lui este sclava noastră. El nu va vorbi urât 

despre noi şi nu va voi să ne ridiculizeze prin convertirea sa la Islam.” Bilal privi la feţele lor 

mincinoase şi viclene şi, cu un calm complet, care i-a şocat, a strigat: „Dumnezeu este Unic, 

Dumnezeu este Unic!” 

A doua zi, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a fost luat din nou pe un soare dogoritor şi 

o căldură extremă, a ştiut ceea ce urmează, însă a rămas răbdător şi curajos, cunoscând răsplata 

imensă care-l aşteaptă în Viaţa de Apoi.  

Abu Bakr As-Siddiq (Allah să fie mulţumit de el!) a văzut când aceştia îl torturau pe Bilal 

(Allah să fie mulţumit de el!) şi a strigat la ei: „Omorâţi un om pentru că el a spus: «Allah este 

Dumnezeul meu!»?”Apoi a strigat la Umayyah ibn Khalaf: „Ia mai mult decât preţul lui şi lasă-l 

liber.” 
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 Acesta a fost ca şi cum în timp ce se îneca Umayyah a prins o barcă de salvare, a fost un 

lucru pe placul lui să audă că Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a oferit un preţ pentru 

eliberarea lui Bilal (Allah să fie mulţumit de ei!), deoarece el şi-a pierdut orice speranţă ca acesta 

va abandona vreodată Islamul. Fiind negustori, au realizat că vânzarea lui Bilal (Allah să fie 

mulţumit de el!) este mult mai profitabilă decât uciderea lui, aşa că l-au vândut lui Abu Bakr 

(Allah să fie mulţumit de el!), care imediat l-a eliberat din sclavie, astfel, Bilal (Allah să fie 

mulţumit de el!) ocupându-şi locul printre oamenii liberi.    

Atunci când Abu Bakr şi-a pus braţul în jurul lui Bilal (Allah să fie mulţumit de ei!), 

Umayyah i-a spus: „Ia-l, pentru că pe Al-Laat şi Al-'Uzza, dacă tu ai refuzat să-l cumperi pentru 

o uncie de aur, l-aş fi vândut tot ţie.” Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a observat 

amărăciunea disperarea şi dezamăgirea din spatele acestor cuvinte, şi s-a abţinut să răspundă însă 

pentru că aceşti oameni au călcat demnitatea lui Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), care acum a 

devenit fratele şi egalul lui, i-a spus lui Umayyah: „Pe Allah, dacă tu ai fi refuzat să-l vinzi, 

cerând mai mult de o sută de uncii de aur, eu tot l-aş fi cumpărat.”  

După Hijrah
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 Mesagerului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a 

musulmanilor la Medina, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

a poruncit să se facă chemarea la Rugăciune (Adhan). Cui i-a fost acordată această onoare de a 

chema la Rugăciune? Nimeni altuia decât lui Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), cel care a 

strigat cu 13 ani în urmă, atunci când a fost torturat: „Dumnezeu este Unic, Dumnezeu este 

Unic!”. El a fost cel ales de către Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) să fie primul Muadhan (cel care cheamă la Rugăciune) al Islamului. Cu vocea sa 

melodioasă, el a umplut inimile cu credinţă şi urechile cu teamă atunci când s-a auzit: 

Allah este Cel mai Mare! 

Allah este cel mai Mare! 

Mărturisesc că nu există altă divinitate în afara lui Allah 

Mărturisesc că nu există altă divinitate în afara lui Allah 

Mărturisesc că Mohammed este Mesagerul Său 

Mărturisesc că Mohammed este Mesagerul Său 

Haideţi la Rugăciune! 

Haideţi la Rugăciune! 

Haideţi la izbândă! 

Haideţi la izbândă! 

Allah este cel mai Mare! 

Allah este cel mai Mare! 

Nu există altă divinitate în afara lui Allah. 

 

După acesta, a avut loc prima bătălie dintre politeişti şi musulmani, bătălia de la Badr. 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ales sloganul pentru 

musulmanii din această confruntare importantă: „Dumnezeu este Unic, Dumnezeu este Unic!”.  
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În această bătălie, au fost ucişi 70 de oameni şi alţi 70 au fost luaţi prizonieri de război. 

Mulţi dintre nobilii din tribul Quraish au fost ucişi. Umayyah ibn Khalaf, cel care a fost stăpânul 

lui Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), nu a vrut să iasă din Mecca pentru a-i întâlni pe 

musulmani, aşa că nu s-a pregătit. Prietenul lui Uqbah ibn Abu Muait a fost supărat din această 

cauză şi şi-a propus să meargă la el atunci când acesta era în mijlocul oamenilor. I-a dat o 

candelă cu tămâie  şi i-a spus: „O, Abu Ali, foloseşte aceasta. Tu eşti unul dintre femei.” După 

acestea, Umayyah nu a mai găsit cale de scăpare. Uqbah ibn Abu Muait a fost cel mai mare 

susţinător al său atunci când îl tortura pe Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) sau pe alţi 

musulmani, iar în acea zi el a fost cel care a grăbit plecarea la bătălie unde va muri, aşa cum în 

acelaşi loc unde va muri şi Uqbah.  

Viaţa lui Umayyah a ajuns în mâinile nimănui altuia decât Bilal (Allah să fie mulţumit de 

el!), iar atunci când bătălia a început între cele două părţi, iar musulmanii au strigat „Dumnezeu 

este Unic, Dumnezeu este Unic!”, inima lui Umayyah s-a cutremurat. Acestea au fost aceleaşi 

cuvinte pe care sclavul său le repeta ieri, iar azi, aceste cuvinte zguduie câmpul de luptă din toate 

părţile, fiind strigătul unui întreg popor. Atunci Umayyah a realizat cât de repede s-a răspândit 

Islamul printre oameni.   

Săbiile s-au ciocnit în luptă, iar bătălia a devenit tot mai aprigă. Atunci când aceasta se 

apropia de sfârşit, Umayyah ibn Khalaf l-a văzut pe Abdur-Rahman ibn Awf (Allah să fie 

mulţumit de el!), un companion al Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), şi a căutat refugiu la el, cerându-i să-l ia în captivitate, sperând că astfel îşi va salva 

viaţa. Abdur-Rahman (Allah să fie mulţumit de el!) a acceptat acest lucru şi i-a acordat refugiu. 

L-a luat cu el şi l-a condus în mijlocul bătăliei, la locul unde stăteau cei luaţi în captivitate. Bilal 

(Allah să fie mulţumit de el!) l-a văzut şi a strigat: „Conducătorul kufr-ilor (necredincioşilor), 

Umayyah ibn Khalaf! Să nu fiu eu salvat dacă el este salvat!”  Bilal (Allah să fie mulţumit de 

el!) a ridicat sabia pentru a-l lovi, însă Abdur-Rahman ibn Awf (Allah să fie mulţumit de el!) a 

strigat la el: „O, Bilal, el este prizonierul meu.” Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) se gândi: 

„Captiv de război atunci când încă războiul este în derulare? Prizonier atunci când de pe sabia 

lui încă picură sângele musulmanilor? Asta nu se poate!”   

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a realizat că el singur nu-l poate ataca pe Umayyah, 

astfel şi-a chemat tovarăşii de luptă: „O Ansari! Conducătorul kufr-ilor (necredincioşilor), 

Umayyah ibn Khalaf! Să nu fiu eu salvat dacă el este salvat!” 

Un grup de musulmani s-a apropiat şi l-a înconjurat pe Umayyah şi pe fiul său, care era şi 

el dintre Quraish. Abdur-Rahman ibn Awf (Allah să fie mulţumit de el!) nu mai putea face nimic, 

nu-i putea lua apărarea, deoarece armura lui era luată. Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) s-a uitat 

lung la corpul lui Umayyah căzut sub loviturile săbiilor, apoi s-a îndepărtat strigând: „Dumnezeu 

este Unic, Dumnezeu este Unic!”.  

Nu cred că este dreptul nostru să analizăm virtutea clemenţei, cu această ocazie, a lui 

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!). În cazul în care întâlnirea dintre el şi Umayyah ar fi avut loc 

în alte circumstanţe, ne-ar fi fost permis să avem pretenţia ca Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) 

să arate milă şi clemenţă, iar un om ca el, cu credinţă şi evlavie, cu siguranţă nu ar fi refuzat. Însă 

ei s-au întâlnit pe câmpul de luptă, săbiile ce ciocneau, iar cei ucişi cădeau... El nu a văzut pe 

câmpul de bătălie doar luptă şi luptă. Dacă Umayyah ar fi avut posibilitatea să-l ucidă pe Bilal 

(Allah să fie mulţumit de el!), cu siguranţă că l-ar fi ucis. Este nedrept ca cineva să-l întrebe pe 

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) în astfel de circumstanţe: „De ce nu-l ierţi?”.  

Timpul trecea şi Mecca a fost cucerită. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!), atunci când a intrat în Mecca, spunea cu recunoştinţă: „Allah este Cel mai 



  Islamul şi combatera rasismului 

 

 

Mare!” în fruntea a 10.000 de musulmani, pe care i-a condus imediat la Ka'bah, care în acele 

vremuri era împânzită de idoli. Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

 „Mesagerul lui Allah a intrat în Mecca (în anul cuceririi ei), iar acolo se aflau 360 de 

idoli în jurul Ka'bei. A început să îi dărâme, lovindu-i cu băţul din mâna lui şi a spus: «Adevărul 

(Islamul) a venit şi minciuna (necredinţa) a dispărut!»...” (Bukhari)  

Din a ceea zi nu a existat nici Laat, nici 'Uzza şi nici Hubal
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. Oamenii se aplecau doar 

pentru închinarea în faţa lui Allah Al-'Alaa (Preaînaltul), Allah cel mai Mare. 

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a intrat în Ka'bah 

însoţit de Bilal (Allah să fie mulţumit de el!). Imediat ce a intrat a găsit în faţa sa un idol ce-l 

reprezenta pe Profetul Ibrahim (Allah să fie mulţumit de el!), trăgând la sorţi. Furios, Profetul 

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

«Fie ca Allah să-i omoare! Strămoşii noştri nu au tras la sorţi! Ibrahim (Avraam) nu 

a fost creştin sau evreu, el a fost un adevărat musulman şi nu a fost niciodată politeist.»  

Apoi i-a ordonat lui Bilal să urce pe Ka'bah şi să cheme la Rugăciune. El (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a numit Adhan.”   

Ce timp, loc şi ocazie magnifică!  

Viaţa în Mecca a ajuns la un impas. Mii de musulmani stăteau nemişcaţi, repetând cu 

supunere cuvintele Adhan-ului după Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), în timp ce politeiştii 

erau în casele lor, crezând cu greu ceea ce urma să se întâmple. Profetul (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) li s-a adresat lor, spunând: «Plecaţi, sunteţi liberi!»”  

 Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a trăit alături de Mesagerul lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a luptat în toate bătăliile, a chemat la Rugăciune şi la 

respectarea tuturor ritualurilor acestei religii mari, Islamul, care i-a scos pe oameni din întuneric 

la lumină şi de la servitute la libertate. Cu fiecare zi ce trecea, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) 

a devenit tot mai iubit de către Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!), care l-a descris ca fiind „Unul dintre locuitorii Paradisului”. 

Cu toate acestea, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a rămas aşa cum a fost întotdeauna, 

generos şi umil, considerându-se „abissinianul care ieri a fost sclav”. Într-o zi, s-a gândit să ceară 

spre căsătorie petru el şi fratele său două surori, aşa că s-a dus la tatăl lor şi a spus: „Eu sunt Bilal 

şi acesta este fratele meu. Am fost doi sclavi din Abissinia. Am trăit în rătăcire, dar Allah ne-a 

ghidat. Am fost doi sclavi, dar Allah ne-a emancipat. Dacă eşti de acord să-ţi căsătoreşti fiicele 

cu noi atunci toată lauda este pentru Allah, dacă refuzi, atunci Allah este cel mai Mare”. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit şi Abu 

Bakr As-Siddiq (Allah să fie mulţumit de el!) a preluat conducerea musulmanilor. Bilal (Allah să 

fie mulţumit de el!) a venit la calif şi i-a spus: „O calif al musulmanilor, l-am auzit pe Mesagerul 

lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Cea mai bună faptă al 

unui credincios este Jihad-ul pe Calea lui Allah.» Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) l-a 

întrebat: «Şi ce vrei Bilal?» El a răspuns: «Vreau să merg pe Calea lui Allah şi să mor pentru 

cauza Sa.» Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) a întrebat: «Şi cine va face Adhanul pentru 

noi?». Atunci, Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), cu ochii lăcrimând, a spus: «Eu nu voi face 

Adhanul pentru nimeni, după moarte Mesagerului lui Allah.» Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de 

el!) i-a spus: «Rămâi Bilal şi fă Adhanul pentru noi.» Bilal (Allah să fie mulţumit de el!)  a 

                                                 
36

 Numele a trei dintre idolii pe care-l adorau înainte de venirea Islamului 



  Islamul şi combatera rasismului 

 

 

răspuns: „Dacă tu m-ai eliberat din sclavie pentru tine, atunci voi face ceea ce vrei, însă dacă m-

ai eliberat pentru Allah, lasă-mă Celui pentru care am fost emancipat.» Abu Bakr (Allah să fie 

mulţumit de el!) a spus atunci: «Te-am emancipat pentru Allah, Bilal!» Apoi l-a lăsat să plece.” 

Ultima dată când Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a chemat la Rugăciune a fost atunci 

când comandantul dreptcredincioşilor, Omar (Allah să fie mulţumit de el!), a vizitat Sham-ul, iar 

musulmanii l-au implorat să-i ceară lui Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) să facă chemarea la 

Rugăciune (Adhan). Au plâns cum nu au mai făcut-o mai înainte şi Omar (Allah să fie mulţumit 

de el!) şi mai tare.   

Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) a murit în Siria, luptând pentru cauza lui Allah, tocmai 

aşa cum şi-a dorit. 

 

Concluzie 
 

Priviţi la măreţia Islamului, la fericirea găsită în inima musulmanilor atunci când îl 

îmbrăţişează! Această fericire rămâne în inimă şi face ca oamenii să uite toate durerile şi 

necazurile din vieţile lor. Bucuria musulmanilor se resimte în aplicarea credinţei lor mai 

puternică decât orice bucurie materialistă care se poate experimenta, eventual, în această viaţă. 

Dacă doriţi să experimentaţi cu adevărat această fericire, trebuie să vă hotărâţi să faceţi acest pas 

îndrăzneţ. 

Un exemplu minunat în acest sens este Abu Sufiyan (Allah să fie mulţumit de el!) aşa 

cum găsim în hadith-ul lui Abdullah ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!), vărul Profetului 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a relatat că:  

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a scris lui 

Heraclius invitându-l la Islam, scrisoarea fiind trimisă cu un companion pe nume Dihya Al-

Kalbi. Dihya a înmânat scrisoarea guvernatorului de Busra care, apoi, l-a trimis lui Heraclius.  

Heraclius, ca un semn de recunoştinţă faţă de Allah, atunci când Allah i-a garantat 

victoria în faţa forţelor persane, a mers de la Hims la Ilya (Ierusalim). Atunci când scrisoarea 

Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ajuns la Heraclius, după 

ce a citit-o, a spus: «Căutaţi-mi cineva din rândul poporului său (arabii din tribul Quraish) care 

este aici, să-l întreb despre Mesagerul lui Allah!» În acelaşi timp, Abu Sufiyan ibn Harb se afla 

în Sham
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, împreună cu câţiva oameni din tribul Quraish, venind ca negustori în timpul 

armistiţiului care a fost încheiat între Mesagerul lui Allah şi politeiştii din Quraish. Abu Sufiyan 

a spus: 

„Trimisul lui Heraclius ne-a găsit undeva pe teritoriul Marii Sirii, aşa că m-a luat pe mine 

şi pe însoţitorii mei la Ilya unde am fost conduşi în faţa lui Heraclius. L-am găsit stând în curtea 

sa regală, purtând o coroană şi înconjurat de mai marii demnitari bizantini. El a spus 

traducătorului său: «Întreabă-i care dintre ei este în relaţia cea mai apropiată de omul care 

pretinde că este Profet.»”  

Abu Sufiyan a adăugat: 
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„I-am răspuns: «Eu sunt cea mai apropiată rudă cu el.» El a întrebat: «Ce grad de 

rudenie aveţi?» I-am răspuns: «El este vărul meu.» Şi cu excepţia mea, nimeni din caravană, nu 

mai era din tribul Abd Manaf. Heraclius a spus: «Lasă-l să vină mai aproape.» Apoi a poruncit 

însoţitorilor mei să stea la spatele meu, aproape de umărul meu, apoi i-a spus traducătorului său: 

«Spune însoţitorilor lui că am de gând să-l întreb pe acest om despre despre cel care se pretinde 

a fi Profet. Dacă el minte, ei trebuie să-l contrazică imediat.»” 

Abu Sufiyan a adăugat: 

„Pe Allah! Dacă nu mi-ar fi fost ruşine, ca însoţitorii mei să mă numească mincinos, 

atunci când am fost întrebat, nu aş fi spus adevărul despre el. Dar, am considerat că este ruşinos 

să fiu numit mincinos, de către companionii mei, aşa că am spus adevărul.” 

„I-a spus apoi, translatorului său: «Întreabă-l din ce fel de familie face parte.» Am 

răspuns: «Aparţine unei familii nobile.» A întrebat el: «A fost altcineva printre voi care a susţinut 

acelaşi lucru, înainte de el?» A mai întrebat: «L-aţi învinuit, vreodată, de minciuni înainte să 

pretindă ceea ce a pretins?» I-am răspuns: «Nu.» A întrebat el: «A fost vreun rege printre 

strămoşii săi?» I-am răspuns: «Nu.» A întrebat el: «Îl urmează nobilii sau săracii?» I-am 

răspuns: «Cei săraci îl urmează.» A întrebat el: «Numărul lor este în creştere sau descreştere (zi 

de zi)?» I-am răspuns: «Sunt în creştere.» A întrebat el: «Este cineva dintre cei care au 

îmbrăţişat religia lui, care a devenit nemulţumit, apoi a renunţat la religia lui?» I-am răspuns: 

«Nu.» A întrebat el: «Îşi încalcă el promisiunile?» I-am răspuns: «Nu, dar acum avem încheiat 

un armistiţiu cu el şi ne este teamă că ne poate trăda.»” 

Abu Sufiyan a adăugat: 

„«În afară de asta, nu am mai găsit altă oportunitate să spun ceva împotriva lui.» 

Heraclius, apoi a întrebat: «Ai purtat vreodată război cu el?» I-am răspuns: «Da.» A întrebat el: 

«Care a fost rezultatul luptelor?» Am răspuns: «Uneori el a ieşit victorios, alteori noi.» A 

întrebat el: «Ce vă porunceşte să faceţi?» I-am răspuns: «Ne spune să-l adorăm numai pe Allah, 

Unicul, şi să nu-I facem asociaţi în adorare şi să renunţăm la ceea ce adorau predecesorii 

noştri. Ne-a poruncit să ne rugăm, să dăm caritate, să fim caşti, să ne ţinem promisiunile şi să 

restituim ceea ce ne-a fost încredinţat.» Când am spus acest lucru, Heraclius i-a spus 

traducătorului său: «Spune-i: Te-am întrebat despre descendenţa lui şi tu mi-ai spus că 

aparţine unei familii nobile. De  fapt, toţi Mesagerii se trag din cele mai nobile familii ale 

neamului lor. Apoi te-am întrebat dacă cineva dintre voi a mai susţinut acelaşi lucru, şi 

răspunsul tău a fost negativ. Dacă răspunsul ar fi fost pozitiv, aş fi crezut că acest om afirmă 

ceea ce au afirmat şi cei de dinaintea lui. Când te-am întrebat dacă el a fost vreodată acuzat de 

minciună, răspunsul tău a fost negativ, aşa că m-am întrebat  cum poate un om care nu minte 

despre alţii, să mintă despre Allah. Apoi, te-am întrebat dacă a fost vreun rege printre 

strămoşii săi. Răspunsul tău a fost negativ, şi dacă ar fi fost pozitiv aş fi crezut că acest om 

vrea înapoi împărăţia sa ancestrală. Când te-am întrebat dacă bogaţii sau săracii sunt cei care 

l-au urmat, ai răspuns că cei săraci l-au urmat. De fapt, aşa sunt cei care urmează Mesagerii. 

Apoi te-am întrebat dacă cei ce-l urmează au devenit mai mulţi sau mai puţini. Tu mi-ai spus 

că numărul lor a crescut. De fapt, acesta este rezultatul Credinţei adevărate, până devine 

complet în toate privinţele. Te-am întrebat dacă a fost cineva care, după ce a îmbrăţişat religia 

lui, a devenit nemulţumit, apoi a renunţat la ea, răspunsul tău a fost negativ. De fapt, acesta 

este un semn al credinţei adevărate, atunci când plăcerea intră şi se amestecă în inimi 

complet, nimeni nu va fi nemulţumit de ea. Te-am întrebat dacă el şi-a călcat vreodată 

promisiunea. Mi-ai răspuns negativ. Aşa sunt Mesagerii, ei niciodată nu-şi încalcă 

promisiunile. Atunci când te-am întrebat dacă te-ai luptat cu el şi el cu tine, ai răspuns 



  Islamul şi combatera rasismului 

 

 

afirmativ, şi că uneori el a fost victorios, iar uneori tu. Într-adevăr, astfel sunt Mesagerii, sunt 

supuşi încercărilor, însă victoria finală este a lor. Apoi, te-am întrebat ce v-a poruncit vouă. 

Tu ai răspuns că v-a poruncit să-l adoraţi numai pe Allah şi să nu-I faceţi asociaţi în adorare, 

să renunţaţi la tot ceea ce predecesorii voştri au adorat, să oferiţi Rugăciunea, să spuneţi 

adevărul, să fiţi caşti, să vă respectaţi promisiunile şi să restituiţi ceea ce v-a fost încredinţat. 

Acestea sunt, într-adevăr calităţile unui Profet, am ştiut (din Scripturile anterioare) că va 

apărea, dar nu ştiam că va fi dintre voi. Dacă ceea ce spui este adevărat, el va ocupa foarte 

curând pământul de sub picioarele mele, şi dacă aş şti că ajung la el în siguranţă, aş pleca 

imediat să-l întâlnesc; şi dacă aş fi cu el, cu siguranţă i-aş spăla picioarele.»” 

Abu Sufiyan a adăugat: 

„Apoi, Heraclius a cerut scrisoarea de la Trimisul lui Allah şi aceasta a fost citită. 

Conţinutul scrisorii a fost următorul: 

«În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător (această scrisoare este) de la 

Mohammed, Robul lui Allah şi Mesagerul Său, pentru Heraclius, domnitorul Bizantin. 

Pacea fie asupra celor ce urmează călăuzirea. Te invit la Islam (credinţa lui Allah). Acceptă 

Islamul şi vei fi în siguranţă; acceptă Islamul şi Allah îţi va acorda recompensă dublă. Dar 

dacă vei respinge această invitaţie, vei fi responsabil pentru călăuzirea greşită a oamenilor 

(naţiunea ta). 

„Spune: «O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să 

nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic,  să nu ne luăm unii pe alţii drept 

dumnezei, în afară de Allah. Apoi dacă ei vor întoarce spatele, spuneţi-[le]: Mărturisiţi [cel 

puţin] că noi suntem supuşi!»” [Coran, 3:64]» 

Abu Sufiyan a adăugat: 

„Atunci când Heraclius şi-a terminat discursul, s-au auzit urletele şi ţipetele demnitarilor 

bizantini ce îl înconjurau, astfel încât din cauza gălăgiei nu puteam înţelege ceea ce ei spun. 

Astfel am fost scoşi afară.” 

„Când am ieşit cu însoţitorii mei şi am rămas singuri, le-am  spus: «Într-adevăr, Ibn Abu 

Kabsha (Profetul Mohammed) a devenit important. Acesta este Regele Romanilor care se teme 

de el.»” 

Abu Sufiyan a adăugat: 

«Pe Allah, am devenit din ce în ce mai sigur că religia lui va fi victorioasă, până am ajuns 

să accept Islamul.»” (Bukhari)  

 

 

 الحمد هلل رب العالمين

وسلموصحبه آله على على نبينا محمد و موصلى الله  
 

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

binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, 
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asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor 

care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să 

aibă milă de ei în Ziua Judecăţii! 

 

 

 

Dacă doriţi să cunoaşteţi şi să primiţi mai multe informaţii despre Islam, nu ezitaţi să 

ne contactaţi la adresele: 

 

De asemenea, puteţi găsi mai multe informaţii pe site-urile: 

http://www.islamland.org  

www.islamhouse.com            

http://www.sultan.org 

www.islam-guide.com 

www.islamreligion.com 
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